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1.0 Abstract  

  

Harlequin novels and romantic fantasies have been popular with women for a number of 

years. The classic story of the heroine finding her true love with the perfect man is directed 

specifically to women, for their enjoyment. While there have been studies about the romantic 

fantasies themselves, there’s a distinct lack of research on how these romantic fantasies 

portray the male characters and their masculinity. This study is a step towards filling that gap.   

Using a combination of William Labov’s narrative model, as well as a qualitative text 

analysis, to examine two chick flicks, Bridget Jones’s Diary (2001) and Bridget Jones: Edge 

of Reason (2004), I have found that the masculinities portrayed in romantic fantasies follow 

very stereotypical male behavior. For example, the male characters will often resort to 

physical violence to prove their male dominance and by winning a fight they want to prove 

that they are the right man for Bridget Jones. 
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2.0 Sammanfattning  

  

Under en lång tid har Harlequin-romaner och romantiska fantasier varit populära bland 

kvinnor. Den klassiska berättelsen om hjältinnan som finner kärleken med den perfekta 

mannen är specifikt riktad mot kvinnor. Det har forskats kring dessa romantiska fantasier, 

men det saknas forskning om hur dessa romantiska fantasier representerar maskuliniteten 

bland de manliga karaktärerna. Målet med det här arbetet är att försöka fylla en del av det 

tomrummet.  

Med hjälp av William Labovs narrativa modell och en kvalitativ textanalys har jag analyserat 

två filmer inom genren chick flick, Bridget Jones’s Diary (2001) och Bridget Jones: Edge of 

Reason (2004). Min analys visar att maskuliniteterna som framställs i romantiska berättelser 

följer väldigt stereotypiska maskulina drag. Exempelvis använder sig de manliga karaktärerna 

ofta av fysiskt våld för att visa sin manliga dominans och genom att vinna i ett slagsmål vill 

de visa vem som är den bästa mannen för Bridget Jones. 
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4.0 Inledning  

  

Alla former av underhållning förhåller sig till en genre, någonting som definierar vilken typ av 

underhållning det är. En genre är även ett sätt för oss som konsumenter och deltagare att 

kategorisera våra preferenser, till exempel “jag älskar rockmusik” eller “jag hatar 

skräckfilmer”.  

 

Genren “chick flick”, och dess litterära motsvarighet “chick lit”, är en genre som bygger 

vidare på den klassiska romantiska berättelsen vi hittar i exempelvis Harlequin-romaner  

(Modleski, 1988). “Chick flick” kan beskrivas som en mer modern version av den romantiska 

filmen, där den grundläggande berättelsen är densamma, men istället är hjältinnan en mer 

sexuellt frigjord kvinna som kan sägas “prova sig fram” till att hitta sitt livs kärlek.  

  

Filmerna “Bridget Jones’s Dagbok” och uppföljaren “Bridget Jones: Edge of Reason” är två 

exempel på genren “chick flick”. Det är en genre som är riktad specifikt till kvinnor och som 

ofta beskriver en romantisk fantasi med den “perfekta mannen” och som alltid slutar lyckligt 

för hjältinnan, vilket inte alltid är fallet i det verkliga livet.  

 

Grunden för en berättelse inom genren ”chick flick” är alltså att hjältinnan ska hitta sitt livs 

kärlek, det vill säga en man som kan uppfylla specifika krav som gör honom till den ”perfekta 

mannen” för just vår hjältinna. Det är dessa krav som ligger till grund för den typ av 

maskulinitet som kan anses vara ”perfekt” i en romantisk relation med en kvinna. Utifrån ett 

begrepp som “maskulinitet”, som innefattar olika kategorier, kommer det här arbetet att 

analysera just Bridget Jones-filmerna för att se vilka egenskaper och karaktärsdrag den 

“perfekta mannen” faktiskt besitter.  

  

Även utifrån ett genusperspektiv blir det intressant att undersöka den maskulinitet som 

representeras i filmerna. Då genusteorier ofta beskriver stereotyper blir det intressant att se 

vilka stereotyper som representeras i Bridget Jones-filmerna, alltså vilka stereotyper som 

marknadsförs till kvinnliga konsumenter för att beskriva den “perfekta mannen” och en 

“perfekt” relation i en romantisk berättelse.  
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Att undersöka maskuliniteten i filmer riktade till kvinnor kan ge oss en inblick i vilken typ av 

maskulinitet som anses vara den “rätta”, eller som är önskvärd i en romantisk fantasi. Genom 

att göra denna undersökning om romantisk fantasi kontra maskulinitet kommer jag att kunna 

besvara mina frågeställningar.  

  

4.1 Syfte och frågeställning  

  

Syftet med det här arbetet är att undersöka den “perfekta mannen” och vad som definierar 

honom, utifrån hur genren “chick flick” representerar begreppet maskulinitet. Detta kommer 

att göras med hjälp av teorier om representation och maskulinitet, men även genusteorier och 

stereotyper.  

  

• Hur definierar Bridget Jones sin “perfekta man”? 

• Hur framställs Mark Darcy i filmerna?  

• Hur framställs Daniel Cleaver i filmerna?  

• Hur framställs konflikten mellan Mark Darcy och Daniel Cleaver i filmerna?  

• Vilka maskulina egenskaper uppfyller kraven för den romantiska fantasin i filmerna? 

  

5.0 Bakgrund  

  

För tydlighetens skull kommer här en förklaring av genren “chick flick” och en kort 

sammanfattning av Bridget Jones-filmerna.  

  

5.1 “Chick flick”  

  

“Chick lit” (böcker) och sedan även “chick flick” (filmer) är en genre som fick sitt genombrott 

med just Bridget Jones. Det bör poängteras att “chick lit” och “chick flick” är varandras 

motsvarigheter, och är därför likadana i sin utformning. Det är en vidareutveckling av 

klassiska Harlequin-romaner, där målet för hjältinnan alltid är att finna kärleken (Modleski, 

1988).  

  

Harlequin-romaner är oerhört populära, och Modleski (1988) definierar genren på följande 

sätt:  
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“Harlequins are well-plotted, strong romances with a happy ending. They are told from the 

heroine’s point of view and in the third person. There may be elements of mystery or 

adventure but these must be subordinate to the romance. The books are contemporary and 

settings can be anywhere in the world as long as they are authentic”. (Modleski, 1988, s. 

3536)  

  

“Chick lit/flick” följer precis det mönstret, med vissa små skillnader. Exempelvis är hjältinnan 

oftast sexuellt erfaren och liberal, men symboliskt återfår hon sin oskuld när hon träffar den  

“rätte”, då det sexuella mötet låter henne njuta av sexet “på riktigt” för första gången 

(Rowntree, 2015).   

  

Hjältinnan “provar sig fram” för att hitta sitt livs kärlek. Dels genom den ökade sexuella 

aktiviteten, men också genom att männen visar sin kärlek för henne. Detta kan visa sig i 

romantiska gester eller genom en mer mätbar kamp mellan männen, till exempel ett fysiskt 

slagsmål.   

  

En klassisk romantisk film behandlar kärleken mellan hjältinnan och hennes kärleksintresse.  

Konflikten representeras oftast av att hjältinnans (eller mannens) familj inte “godkänner” 

relationen på grund av en klyfta i klass, ekonomi och så vidare. Filmen The Notebook (2004) 

är ett exempel på en sådan berättelse.  

  

I en “chick flick” behandlas konflikten istället som en tävling mellan två kärleksintressen. I 

Bridget Jones-filmerna är det konflikten mellan Mark Darcy och Daniel Cleaver, men även en 

känslomässig konflikt hos Bridget själv, då hon hela tiden funderar på vem som är “rätt” man 

för henne.  

  

Det absolut viktigaste är ändå att romantiken är det centrala i berättelsen, och trots att 

konflikter eller problem uppstår så finns det alltid en lösning. Vanligtvis är den lösningen att 

mannen i fråga inser sina brister och försöker vinna tillbaks hjältinnan. Slutet blir alltid 

lyckligt för hjältinnan, då hon till sist finner kärleken.  
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5.2 Bridget Jones’s Diary  

  

Bridget Jones’s Diary är baserad på boken med samma namn, skriven 1996 av Helen Fielding. 

Den handlar om Bridget Jones (spelad av Renée Zellweger), som är i 30-årsåldern och 

fortfarande singel. Hon anser sig själv vara överviktig och vill verkligen hitta kärleken. 

Hennes föräldrar, släkt och vänner försöker hela tiden para ihop henne med män som de anser 

är bra för henne. Filmen lägger mycket fokus på Bridgets närmast desperata försök till att 

förbättra sig själv på olika sätt; gå ner i vikt, sluta röka, sluta dricka alkohol och sluta svära, 

för att hon ska hitta kärleken.  

  

Problem uppstår när hon inleder en intim relation med sin chef, Daniel Cleaver (spelad av 

Hugh Grant). Han är allmänt känd som en riktig mansgris. Han är charmig och utnyttjar 

kvinnor för sex, utan någon som helst tanke på att vilja inleda en faktisk relation. Bridget 

faller för honom, men utsätts för det ultimata sveket när hon upptäcker att Daniel har varit 

otrogen.  

  

Bridget söker sig istället till Mark Darcy (spelad av Colin Firth), en välbärgad advokat som 

hon hela tiden ansett vara tråkig. Det visar sig även att Mark och Daniel har en komplicerad 

historia med varandra, då Marks före detta fru varit otrogen mot honom med just Daniel 

Cleaver. När Bridget och Mark börjar finna varandra dyker Daniel upp återigen, vilken skapar 

förvirring hos Bridget. Mark och Daniels relation kulminerar i ett slagsmål för att vinna 

Bridgets kärlek.  

  

I slutändan finner hon kärleken i Mark Darcy, och filmen får sitt lyckliga slut.  

  

5.3 Bridget Jones: Edge of Reason  

  

Bridget Jones: Edge of Reason är uppföljaren till den första filmen, även den baserad på en 

bok skriven av Helen Fielding. Filmen utspelar sig bara några veckor efter slutet på den första 

filmen. Bridget och Mark är fortfarande nykära och allting är frid och fröjd. Men den stora 

frågan som sätter press på förhållandet är när, eller snarare om, Mark kommer att fria till 

Bridget. Samtidigt börjar Bridget misstänka att Mark kanske är otrogen med sin kollega 
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Rebecca, som är vacker, smal och har långa ben. Deras relation skakas ordentligt och Bridget 

gör slut med Mark.  

  

Samtidigt tvingas Bridget börja jobba med Daniel Cleaver på ett reseprogram. De åker iväg 

till Thailand, en resa som får Bridget att börja tycka om Daniel igen. En kväll hamnar de båda 

i Daniels rum och kysser varandra. Samtidigt knackar det på dörren, och en prostituerad 

thailändska säger att hon bjudits dit av Daniel. Då inser Bridget att han inte förändrats alls, att 

han fortfarande är samma mansgris han varit tidigare.   

  

Bridget ska precis bege sig hemåt när hon stoppas på flygplatsen. Någon har smugglat ner 

kokain i hennes resväska, och hon häktas omedelbart. Hon får träffa Mark, som säger att hon 

inte behöver oroa sig och att hon kommer bli frisläppt. Men han vet också om att hon och 

Daniel varit i samma rum, och han känner sig sviken. Han är känslokall under mötet, och 

säger att hennes sexliv inte längre angår honom, och att det inte var han som fick henne 

frisläppt, utan att han bara agerade budbärare.  

  

När Bridget väl kommer hem igen får hon höra om hur hennes frisläppning egentligen gick 

till. Det visar sig trots allt att Mark var den som kämpat och rest runt för att få loss henne från 

det thailändska fängelset. Bridget inser då att Mark verkligen är den rätta mannen för henne 

och att hon älskar honom.  

  

6.0 Tidigare forskning  

  

I “Rewriting the Romance” (2006) skriver Rosalind Gill och Elena Herdieckerhoff om den 

kulturella betydelsen den första Bridget Jones-boken faktiskt hade. Det var på många sätt ett 

startskott som verkligen etablerade genren “chick lit”, och blev en bästsäljare i många 

månader. När filmen sedan hade sin premiär år 2001 drog den in 5,7 miljoner pund under sin 

första helg.  

  

Gill och Herdieckerhoff (2006) skriver vidare om hur karaktären Bridget Jones fick en slående 

igenkänningsfaktor bland kvinnor i 20- till 30-årsåldern, och gav nytt liv till romantiska 

noveller, en genre som under den tiden fick sämre och sämre försäljningssiffror.  
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Vidare diskuterar de frågor om hur genren “chick lit” konstruerar feminitet och maskulinitet 

till skillnad från mer klassiska Harlequin-romaner. Genom att ta inspiration från Modleski 

(1988) beskriver de den mest grundläggande formen för Harlequin-romaner:  

  

“The basic plot can be summarised as follows: a young, inexperienced, ‘ordinary’ woman 

meets a handsome, wealthy man, 10 or 15 years her senior. The hero is mocking, cynical, 

contemptuous, hostile and even brutal, and the heroine is confused. By the end he reveals his 

love for her and misunderstandings are cleared away” (Gill & Herdieckerhoff, 2006, s. 490)  

  

Inom chick lit är hjältinnan ofta ambitiös, karriärsdriven och modig, samtidigt som hon 

kämpar med mer typiska drag som osäkerhet över sin förmåga och sitt utseende.  

Galloway, Engström och Emmers-Sommer (2015) har undersökt hur filmers representation av 

romantik kan påverka unga vuxna när det gäller deras förhoppningar om vad kärlek och 

äktenskap egentligen innebär. Relationer i romantiska filmer visar ofta på en romantisk fantasi 

där exempelvis sexuell aktivitet sällan har samma konsekvenser som det kan ha i verkliga 

livet, det vill säga att karaktärerna får barn tillsammans (Galloway, et. al., 2015).   

  

Suzanne Moore (1991) och Margaret Rowntree (2015) diskuterar istället den sexuella 

aspekten bland chick lit och chick flicks. Enligt Moore (1991) blir det romantiserade sexet 

nästan pornografiskt. Chick lit och chick flick gör alltså de emotionella bitarna till en fetisch 

på samma sätt som pornografi fetischiserar kroppsdelar och sexuella positioner (Gill & 

Herdieckerhoff, 2006).  

  

Vidare diskuterar Rowntree (2015) hjältinnan som en sexuell “spelare”. Istället för att vara 

blygsam eller oskyldig är hon sexuellt aktiv, erfaren och har ofta mer än en sexuell partner 

innan hon hittar “den rätte”. När hjältinnan har hittat “den rätte” är sexet dessutom mycket 

bättre än med tidigare partners, för då spelar även den emotionella aspekten in.   

  

I artikeln “Feminine Sexualities in Chick Lit” (Rowntree, Moulding & Bryant, 2012) 

undersöks chick lit-böcker utifrån författaren Marian Keyes. Den slutsats som dras är att trots 

sin liberala inställning till sex vill hjältinnan alltid landa i ett mer traditionsenligt sexuellt och 

emotionellt tillfredställande, heterosexuellt förhållande. Rowntree, et. al. (2012) ifrågasätter 
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detta utifrån feministiska tankar, men menar att det inte heller är anti-feministiskt att vilja ha 

ett “vanligt”, heterosexuellt förhållande med en man.  

  

Gill och Herdieckerhoff (2006) kommer också till slutsatsen att hjältinnan tar sig fler sexuella 

friheter. Med hjälp av ett mer feministiskt perspektiv kommer de också till slutsatsen att det 

fortfarande finns en besatthet av den kvinnliga kroppen. Det handlar inte nödvändigtvis om att 

hjältinnan i sig lever upp till kvinnliga skönhetsideal, utan snarare att hon själv inser vilka 

“brister” hon måste “fixa” för att kunna leva upp till ett skönhetsideal, för att sedan vara 

tillräckligt attraktiv för att hitta en man.   

  

6.1 Teorier  

  

Representation  

  

Det här arbetet kommer att använda sig av representation som begrepp. Stuart Hall (2013) 

skriver att representation länkar samman mening och kultur. Trots att representation kan vara 

ett abstrakt begrepp som kan appliceras med flera olika metoder, beskriver Hall (2013) 

begreppet i sin allra enklaste form:  

  

“Representation means using language to say something meaningful about, or to represent, the 

world meaningfully, to other people” (Hall, Evans & Nixon, 2013, s. 1)  

  

Simon Lindgren (2009) beskriver representation ännu enklare. Utifrån Halls (2013) teorier 

skriver Lindgren (2009) att representation handlar om två saker; att beskriva och symbolisera. 

Första steget är alltså att beskriva materialet, för att sedan kunna tolka vad materialet 

symboliserar, eller vilken mening som ligger bakom. Detta görs utifrån det som redan är känt 

för den som gör tolkningen.  

  

Hall (2013) diskuterar även så kallade “mentala kartor”. Genom ett system av representationer 

som vi bär med oss kan vi skapa och förstå olika koncept. Vi kan förstå konceptet med en 

stol, någonting vi kan se framför oss, men vi kan också förstå mer abstrakta koncept, 

exempelvis gud, änglar, demoner och så vidare.  

  



12  

  

Hall (2013) väljer att kalla detta för ett “system” just för att det är olika sätt för oss att 

organisera, sortera och relatera olika koncept genom likheter och skillnader. Som exempel tar 

Hall (2013) upp fåglar och flygplan. Egentligen är dem lika varandra för att både fåglar och 

flygplan kan flyga, men samtidigt är dem olika då fåglar är en levande varelse och flygplanen 

är någonting vi människor har byggt.  

  

Alla har vi våra egna mentala kartor, men vi måste också kunna förmedla, eller representera, 

dessa för andra människor. Detta görs alltså genom “språk”. “Språk” är det andra systemet 

som Hall (2013) nämner i sin bok.  

  

“Språk” i det här fallet innefattar alltså även symboler, tecken, bilder, text och liknande.  

Vidare i texten kommer jag att använda “språk” som ett samlingsbegrepp. Han skriver vidare 

att folk som tillhör samma kultur även kommer att tolka språket på samma sätt, rent generellt. 

Språkets innehåll måste alltid tolkas, även om det rent visuellt ser ut som det objektet som 

representeras. För att ta ett enkelt exempel från Hall (2013) själv, kan vi utgå från ett träd. Om 

du ser en bild på ett träd ser det uppenbarligen ut som ett träd. Men det är samtidigt en 

tolkning som görs, för vad betyder bilden egentligen? Det kanske inte bara är en bild av ett 

träd, kanske finns det någon annan mening i bilden. Det här blir ännu tydligare i ren textform, 

då ordet “TRÄD” varken ser ut eller låter som ett träd. Du ser bokstäverna och tolkar 

meningen med ordet.  

  

Det är denna process, med relationen mellan “koncept”, saker och tecken, som Hall (2013) 

kallar för representation.  

  

Maskulinitet  

  

Begreppet maskulinitet innefattar flera olika typer av maskulinitet (Hall, et., al., 2013). Även 

om det finns tidigare forskning inom just maskulinitet verkar det inte finnas forskning på hur 

maskuliniteten representeras ur ett romantiskt filmperspektiv, exempelvis i en genre som 

chick flicks, som är riktad mot just kvinnor.  

  

Tidigare forskning om maskulinitet behandlar olika kategorier av maskulinitet. Anderson 

(2005) pekar framförallt ut en kategori; den ortodoxa (även kallad hegemoniska) 
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maskuliniteten. Den ortodoxa maskuliniteten är den som kan beskrivas som mest stereotypisk, 

där kvinnor anses vara underordnade och homosexuella män ses ner på. På grund av den 

association som görs mellan femininitet och homosexuella män, blir homosexuella män en 

utsatt grupp som står längst ner i männens hierarki (Walker & Eller, 2016). Denna maskulina 

dominans är historiskt motiverad, där männen står högst upp i hierarkin. Att bibehålla denna 

hegemoniska maskulinitet och dominans kräver en medveten insats, det är ingenting som 

reproduceras av sig självt (Connell & Messerschmidt, 2005). Denna sociala dominans av den 

hegemoniska maskuliniteten kan uppnås genom att försöka bibehålla egenskaperna som 

definierar maskuliniteten, till exempel aggression och tävlingsinstinkt, och genom att trycka 

ner eller på annat vis nedvärdera de som inte lever upp till idealet, exempelvis kvinnor eller 

homosexuella män.  

  

Connell (2005) är den som myntat begreppet “hegemonisk maskulinitet”. Med det refererar 

hon alltså till den mest dominanta maskulina gruppen i ett patriarkaliskt system (Walker & 

Eller, 2016). Det mest grundläggande är att man disassocierar sig med allt som anses vara 

feminint. Connell & Messerschmidt (2005) beskriver den hegemoniska maskuliniteten som ett 

ideal där mannen aldrig kan bli tillräckligt icke-feminin. Den hegemoniska maskuliniteten blir 

således ett omöjligt ideal att uppfylla.  

  

Enkelt beskrivet tolkas det som att allt som är “feminint” per definition inte kan vara 

“maskulint” (Connell, 2005).  Detta blir även tydligt i artikeln “A Critical, Rhetorical 

Analysis of Man Therapy: The Use of Humor to Frame Mental Health as Masculine” 

(Mocarski & Butler, 2016). I artikeln diskuterar de att depression inte fungerar ihop med den 

ortodoxa (eller hegemoniska) maskuliniteten. Att uttrycka känslor, genom att exempelvis 

gråta, är mer associerat med femininitet. Dessutom är depression en känsla av att vara 

maktlös, att inte kunna kontrollera sin situation, vilket också går emot den ortodoxa 

maskuliniteten. Framförallt handlar maskuliniteten om att män ska vara starka och 

självständiga, medan en depression ger känslor av svaghet och sårbarhet (Mocarski & Butler, 

2016).    

 

I kapitlet “Exhibiting Masculinity” (Hall, et. al., 2013) skriver Sean Nixon om en 

reklamkampanj som tennisspelaren Rafael Nadal gjort för Armani och deras jeans. I reklamen 

är Rafael Nadal halvnaken, med endast ett par Armanijeans på sig. Hans vältränade kropp 
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visas upp flera gånger. Sean Nixon (2013) menar att detta är en vidarerepresentation av en 

trend inom maskulinitet som börjat på 1980-talet. Stereotypiskt så är det kvinnor som används 

som passiva sexobjekt för att sälja en produkt, men här ser vi istället en man som sexobjektet.   

  

Nixon (2013) skriver vidare om maskulinitet i plural, alltså att det finns flera olika typer av 

maskulinitet. Dels beskriver han det som Anderson (2005), Walker & Eller (2016) och  

Connell (2005) kallar för en “ortodox” eller “hegemonisk” maskulinitet, där mannen är 

dominant i alla sina förhållanden. Grunden är aggression, tävlingsinstinkt, att vara känslokall 

och en fokus på penetration under sex (Hall, et. al., 2013). Dels beskriver han olika typer av 

maskuliniteter som till stor del handlar om mode och vad ens klädstil säger om ens 

maskulinitet.   

  

Där Jarlbro (2006) och Modleski (1988) beskriver maskulinitet utifrån attribut som muskler, 

styrka och aktivitet, beskriver Sean Nixon (2013) istället en maskulinitet där ord som  

“livsstil” tillsammans med andra sociala variabler som exempelvis klädstil har mest tyngd 

(Hall, et. al., 2013). Detta beskrivs vidare som en “ny” representation av maskulinitet och den  

“nya mannen”. 

 

Stereotyper  

  

Gunilla Jarlbro (2006) beskriver två huvudsakliga stereotyper av kön inom populärkulturen. 

Kvinnor ska se ut på ett visst sätt, de bör vara smala och sexiga för att anses attraktiva för 

männen. Övervikt anses vara ett kvinnligt problem, inte ett manligt. Männen å andra sidan är 

starka, muskulösa och oftast mer handlingskraftiga där kvinnorna är mer passiva. Ofta är det 

också männen som i slutet av en film “räddar dagen” och även räddar det kvinnliga 

kärleksintresset från fara.   

  

Även Hall (2013) har skrivit om stereotyper.  

  

“Stereotyping reduces people to a few, simple, essential characteristics, which are represented 

as fixed by Nature” - (Hall, et. al., 2013, s. 247)  
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Med detta menar Hall alltså att när vi kategoriserat enkla karaktärsdrag som en grupp 

människor besitter, låt oss säga att män inte kan göra två saker samtidigt, då representerar vi 

det som att det är en naturlig del av den gruppen människor. Detta kan även appliceras på 

andra grupper människor, efter attribut som hudfärg, nationalitet och så vidare.  

  

Richard Dyer (1977) förklarar vidare hur vi försöker förstå en människa genom kategorier. Vi 

lär känna en person genom att tänka på vilka “roller” hen spelar. Är hen en förälder? Är hen 

arbetslös? Är hen bara en medarbetare eller chef på sitt jobb? Vi sorterar in folk i grupper 

genom olika attribut (Hall, et. al., 2013).   

  

Det finns även andra stereotyper inom genus, särskilt inom populärkulturen. Exempelvis att 

män är svin som utnyttjar det kvinnliga kärleksintresset för att de inte vet bättre, för att sen 

göra en omvändning och försöka vinna tillbaks henne. Ett annat exempel är den dumma 

blondinen, som ständigt gör bort sig i sociala sammanhang.  

  

Den manliga stereotyp som beskrivs av Jarlbro (2006) är ett tecken på så kallad maskulinitet.  

Det är “manligt” att ha mycket muskler, att vara stark, att vara handlingskraftig och att vara 

beskyddande gentemot sin familj eller sin partner. Maskulinitet innebär ett intresse för 

exempelvis bilar och sport, snarare än mode och kläder (Modleski, 1988).  

  

Stereotyperna om intresse kopplat till kön är också någonting som Hammarén och Johansson  

(2013) diskuterar. De diskuterar hur samhället konstruerar genus, eller hur man “gör” ett kön. 

Det är till exempel inte biologiskt att män skulle vara mer intresserade av bilar och sport än 

smycken och mode, men det är så det könet har konstruerats.  

  

Romantisk fantasi  

  

Modleski (1988) beskriver ett mediesamhälle där kvinnor inte kan eller får ta lika mycket 

plats som männen. Där exempelvis sport, någonting som är “manligt”, tas på mer allvar än 

smycke och mode, någonting som är “kvinnligt”. Modleski (1988) skriver också om hur det 

finns få former av media som faktiskt är riktade till just kvinnor, och att så kallade 

Harlequinromaner inte tagits på tillräckligt mycket allvar trots sin popularitet.   
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Janice Radway beskriver hur kvinnor som deltagit i hennes undersökningar frekvent och 

frivilligt gjort kopplingar mellan sina egna liv som fruar och mödrar och den romantiska 

litteratur som de tagit del av (Storey, 2009).  

  

Radways forskning om den romantiska fantasin undersöker hur kvinnor själva definierar 

romans, och vad som avgör om romansen är lyckad eller misslyckad. Hon försöker sedan 

förklara hur och varför genren upplevs som njutbar för kvinnorna (Storey, 2009).  

  

Radway (Storey, 2009) teoriserar att kvinnor på grund av sin moderliga natur, det vill säga att 

de sköter om sina hem och sina barn, använder den romantiska litteraturen som en sorts flykt 

från verkligheten. Den romantiska fantasin som beskrivs ger kvinnorna en privat upplevelse 

som skiljer dem från deras riktiga liv under en kort period.  

 

Med Modleski (1988) som utgångspunkt presenterar boken ”An Introduction to Sociology: 

Feminist Perspective” (Abbott, Wallace & Tyler, 2005) teorin att feminismens uppgång skett 

parallellt med en ökad popularitet av romantiska noveller och berättelser. Den romantiska 

fantasin uppfyller kvinnors behov av att känna en stark trygghet, istället för att utnyttjas och 

bli nedtryckta. Den ”perfekta mannen” i denna romantiska fantasi måste inte nödvändigtvis 

vara unik eller särskilt intressant som person, utan det kvinnliga behovet består av att känna 

trygghet och att bli omhändertagen av en man som kan möta hennes nivå av omtänksamhet 

(Abbott, et. al., 2005).  

 

Enligt denna teori är grunden för den romantiska fantasin inte det sexuella eller en längtan 

efter att ha ett förhållande. Grunden för den romantiska fantasin blir istället en förväntning av 

att mannen ska kunna erbjuda en emotionell trygghet för kvinnan. Detta är en förväntning 

som annars ligger naturligt på kvinnorna. 

    

7.0 Metod  

 

I sin allra enklaste form består min arbetsprocess av tre steg. Det första steget är att titta på Bridget 

Jones-filmerna. Detta blir nödvändigt för att dels få en förståelse för filmerna, berättelsen i sin helhet 

och hur filmerna och karaktärerna relaterar till varandra. Det blir också nödvändigt för det andra 

steget i min arbetsprocess, nämligen valet av scener. Att välja ut specifika scener från filmerna blir 
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nödvändigt för att jag ska kunna applicera Labovs narrativa modell på materialet och samtidigt kunna 

sortera bort materialet där det inte händer någonting som är av betydelse för berättelsen eller för min 

analys. Det tredje och sista steget är själva applikationen av Labovs narrativa modell och även den 

kvalitativa textanalysen som görs. Utöver detta har det utvalda materialet givetvis transkriberats.  

Innan vi går vidare till själva analysen vill jag kort lägga fram en övergripande definition och 

förklaring av narrativ, samt förklara uppbyggnaden av Labovs modell och även vad den kvalitativa 

textanalysen innebär och hur den kommer att appliceras i min analys. 

 

7.1 Narrativ (övergripande)  

 

Inom verbalspråkliga texter finns det tre huvudkategorier: berättelse, beskrivning och 

argumentation (Gripsrud, 2011). Filmerna som analyseras i det här arbetet är berättelser, och 

läran om berättelser heter narratologi (Gripsrud, 2011).   

  

Gripsrud (2011) definierar en berättelse på följande sätt:  

  

”En berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller människoliknande) subjekt som har 

ett projekt (vilja, önskan, begär) och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande 

händelser.” (Gripsrud, 2011, s. 242)  

  

Bridget Jones-filmerna passar mycket riktigt in på den beskrivning Gripsrud (2011) ger oss. 

Men för att kunna genomföra min analys behöver jag först en narrativ analysmodell som kan 

hjälpa mig att identifiera konflikt och beteende i filmerna Bridget Jones’s Diary och Bridget  

Jones: Edge of Reason.  

 

7.2 Labovs modell 

 

Alexa Robertson (2010) beskriver en narrativ modell, skapad av William Labov, som utgår 

ifrån sex fasta punkter:  

  

• Abstract  

- En kort sammanfattning av berättelsen.  



18  

  

• Orientation  

- Tid, plats, situation och vilka karaktärer som är inblandade.  

• Complicating Action  

- Någonting som orsakar en konflikt eller ett problem för karaktärerna.  Evaluation  

- Vad var meningen bakom föregående handling? Varför gjorde en karaktär det som 

sedan kan ha startat en konflikt?  

• Resolution  

- Upplösningen på situationen, vad blev resultat av konflikten/problemet?  

• Coda  

- Perspektivet återvänder till nuet, och berättelsen förs framåt på nytt.  

  

Den här modellen går att applicera på det utvalda materialet, vilket i det här arbetet är utvalda 

scener från filmerna. I analysen kommer jag alltså först ge en kort sammanfattning på vad 

som hänt i berättelsen så långt (Abstract), och även placera scenen och vilka karaktärer som är 

inblandade (Orientation). Därefter kommer jag att hitta ett problem eller en konflikt 

(Complicating Action) och även undersöka den bakomliggande meningen med problemet 

(Evaluation). Till sist ger jag en förklaring av upplösningen på scenen (Resolution) och en 

kort förklaring av vad som följer den utvalda scenen (Coda).  

  

Genom att följa modellen som Robertson (2010) beskrivit går det att få en övergripande 

förståelse för karaktärerna, deras beteende, och berättelsen.   

 

7.3 Kvalitativ textanalys 

  

Utöver denna narrativa analys kommer jag att utföra en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa 

textanalysen tittar på textens (i det här fallet filmernas) beståndsdelar (Ekström & Larsson, 

2010). Vid användning av en kvalitativ textanalys tar vi alltså hänsyn till materialets delar, 

helhet och kontexten (Esaiasson, et. al., 2009). Textanalysen utförs med hjälp av semiotikens 

två grundbegrepp; denotation och konnotation. Denotation är den första, direkta betydelsen 

(Gripsrud, 2011). Det är alltså det vi rent konkret kan se i en text.   

  

Konnotationen är den djupare tolkningen vi gör när vi tar del av en text. Eller som Fiske 

(2007) beskriver det:  
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“Den beskriver det samspel som sker när tecknet möter användarens uppfattningar eller 

känslor och de värderingar som gäller i kulturen” (Fiske, 2007, s. 118)  

  

Med hjälp av den kvalitativa textanalysen kan en djupare analys genomföras då vi inte längre 

bara ser vilket beteende eller vilka personliga drag karaktärerna i Bridget Jones-filmerna har, 

men vi kan också läsa in en bakomliggande mening eller betydelse bakom deras beteende. 

Med konnotation som verktyg blir det alltså möjligt att tolka varför exempelvis Mark Darcy 

och Daniel Cleaver väljer att fysiskt slåss med varandra för att vinna Bridgets kärlek.  

  

Den kvalitativa textanalysen i samband med Labovs narrativa modell (Robertson, 2010) låter 

mig hitta teman och mönster som är genomgående för filmerna. Det är dessa teman som 

kommer att presenteras i min analys. Jag kommer genomgående att visa mitt material i 

analysen och argumentera för dem teman jag hittat med hjälp av Labovs narrativa modell 

(Robertson, 2010), den kvalitativa textanalysen, och även den transkribering jag gjort för 

varje utvald scen.  

  

När karaktärerna och deras beteende etablerats kan jag sedan med hjälp av mina teorier få en 

djupare förståelse för hur mitt material framställer och representerar de manliga karaktärerna, 

för att sedan besvara mina frågeställningar.  

  

7.4 Metoddiskussion  

  

Genom att först etablera scenerna och sedan karaktärerna, för att sedan göra en djupare 

textanalytisk tolkning av deras beteende, får vi en djupare förståelse för filmernas sätt att 

representera manliga karaktärer och maskulinitet.  

  

Den kvalitativa textanalysen blir dessutom passande för det här arbetet då den, som tidigare 

nämnt, tar hänsyn till materialets delar, helhet och kontext (Esaiasson, et. al., 2009). Då 

materialet består av två filmer blir det relevant att använda sig av just den metoden. De 

utvalda scenerna i mitt material blir filmernas delar, filmerna i sig är helheten och filmerna 

befinner sig i kontexten populärkultur.  
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En alternativ, men liknande, metod vore den kritiska diskursanalysen. Däremot blir syftet med 

den en helt annan:  

  

“I till exempel den kritiska diskursanalysen finns ett underliggande normativt motiv. Man 

önskar komma fram till hur en text borde se ut för att vara mer genomskinlig, ärlig, jämställd, 

mindre rasistisk eller annat” (Ekström & Larsson, 2010, s. 155)  

  

Då syftet med det här arbetet är att undersöka hur “den perfekta mannen” och manliga 

karaktärer framställs i Bridget Jones-filmerna blir den kvalitativa textanalysen, med hjälp av 

Labovs narrativa modell (Robertson, 2010), en mer relevant och passande metod, då målet 

inte är att kritisera filmernas representationer av karaktärerna.  

  

7.5 Material  

  

Mitt material består av utvalda scener från de två Bridget Jones-filmerna; Bridget Jones’s 

Diary och Bridget Jones: Edge of Reason. Scenerna valdes ut efter att ha tittat på filmerna tre 

gånger. En gång för att få grepp om berättelsen och karaktärerna, en gång för att välja ut 

scenerna, och en sista gång för att eventuellt hitta andra scener. Scenerna är utvalda efter sin 

dramatik, sin betydelse för berättelsen, eller för att dem på något vis för berättelsen framåt. 

Enklare förklarat innebär det att jag valt ut scener där det finns tydliga konflikter där jag kan 

applicera Labovs narrativa modell (Robertson, 2010).   

  

Scenerna är utvalda med fokus på de tre huvudkaraktärerna Bridget Jones, Mark Darcy och 

Daniel Cleaver. Alla scener innehåller någon kombination av de tre karaktärerna, för att visa 

på deras beteende gentemot varandra, men också för att försöka se vilket beteende som 

resonerar väl med Bridget, eller vad hon upplever som negativa drag, för att på så sätt försöka 

komma fram till vad hennes egen definition av “den perfekta mannen” är.  

  

Exempel på utvalda scener med dramatik eller betydelse för berättelsen är när Mark Darcy 

och Daniel Cleaver slåss mot varandra, eller när Bridget upptäcker att Daniel Cleaver varit 

otrogen mot henne. Det är också dessa scener som berättar för oss vilka karaktärerna är, hur 

de tänker, men även hur maskulinitet representeras i filmerna. Detta är även tydliga exempel 

på hur den narrativa modellen som Robertson (2010) beskrivit kommer att appliceras. Vi ser 
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en tydlig konflikt i scenen där Mark och Daniel slåss mot varandra, för att de båda har känslor 

för Bridget och slåss om hennes kärlek, men också för att de två har en tidigare konflikt med 

varandra.  

  

Totalt är det 20 utvalda scener med varierande längd, alltifrån en minut till sex minuter.  

Vidare i arbetet kommer scenerna att benämnas som “Scen 1”, “Scen 2”, “Scen 3” och så 

vidare. Den första filmen består av Scen 1-10, och den andra filmen består av Scen 11-20.  

Varje scen har transkriberats, och delar av denna transkribering kommer att synas tydligt i 

min analys.   

  

För tydlighetens skull kommer här en kort sammanfattning på alla utvalda scener:  

  

Bridget Jones’s Diary (2001):  

  

Scen 1: Mark och Bridget träffar varandra för första gången.  

Scen 2: Bridget bestämmer sig för att gå ner i vikt och ”förbättra” sig själv.  

Scen 3: Bridget och Daniel är ute på middag och diskuterar Mark.   

Scen 4: Bridget upptäcker att Daniel varit otrogen mot henne.  

Scen 5: Bridget säger upp sig från jobbet där Daniel är hennes chef.  

Scen 6: Mark berättar för Bridget att han tycker om henne precis som hon är.  

Scen 7: En berusad Daniel dyker upp hemma hos Bridget för att vinna tillbaks henne.  

Scen 8: Mark och Daniel slåss för första gången.  

Scen 9: Bridget inser att Mark är rätt man för henne.  

Scen 10: Bridget och Mark får sitt lyckliga slut tillsammans.  

  

Bridget Jones: Edge of Reason (2004):  

  

Scen 11: Mark och Bridget lever fortfarande lyckliga tillsammans.  

Scen 12: Bridget misstänker att Mark är otrogen, vilket inte är sant.  

Scen 13: Bridget träffar Daniel igen för första gången på flera veckor.  

Scen 14: Bridget och Marks relation skakas av att Bridget känner sig ignorerad.  

Scen 15: Mark och Bridget är på skidsemester, när Bridget börjar tro att hon kan vara gravid.  

Scen 16: Efter en diskussion om deras relation väljer Bridget att göra slut med Mark.  

Scen 17: Daniel förför Bridget. Det funkar tills en prostituerad thailändska dyker upp.  
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Scen 18: Mark hjälper Bridget ur fängelse, men ger henne ett iskallt bemötande.  

Scen 19: Mark och Daniel slåss ännu en gång.  

Scen 20: Mark och Bridget får nu sitt lyckliga slut tillsammans igen.  

  

7.6 Materialdiskussion  

  

Den uppenbara begränsningen med mitt utvalda material är att det endast är två filmer som 

analyseras, som dessutom tillhör samma “serie” filmer. Trots det vill jag påstå att materialet 

dels är relevant, men framförallt är det tillräckligt då Bridget Jones-filmerna inte bara var 

startskottet för genren “chick lit” och “chick flick”, utan även blir representativa för genren av 

just den anledningen. Bridget Jones är definitionen av sin genre.  

  

Med fler resurser hade det varit möjligt att utöka materialet med fler filmer för att göra en 

ännu bredare analys av hela genren. Det här arbetet syftar dock till att undersöka 

frågeställningarna utifrån just Bridget Jones-filmerna, som alltså ändå är representativa för sin 

genre.  

  

    

8.0 Analys  

  

Analysen kommer att delas in i flera olika teman som jag kunnat identifiera med hjälp av min 

metod. Dessa teman är också uppdelade på ett så överskådligt sätt som möjligt, ofta med en 

specifik karaktär i fokus för ett tema, för att kunna besvara mina frågeställningar. Den 

narrativa modellen jag valt kommer att kompletteras med den kvalitativa textanalysen, och jag 

kommer genomgående att visa mitt material i form av just Labovs narrativa modell 

(Robertson, 2010), transkriberingen av scenerna, och även bilder från scenerna.  

  

8.1 Romantisk fantasi  

  

Den romantiska fantasin om den perfekta mannen och det perfekta förhållandet genomsyrar 

Bridget Jones-filmerna. Det är grundpelaren för romantiska filmer, så även här i filmerna som 

etablerade chick flicks som genre. Målet är hela tiden att få sitt lyckliga slut genom att hitta 

kärleken (Modleski, 1988). Genom Labovs narrativa modell (Robertson, 2010) etableras detta 
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redan i Scen 1 (Bridget Jones’s Diary, 2001), när Mark och Bridget träffar varandra på en 

julfest för första gången på många år:  

  

Abstract: Den första utvalda scenen är precis i början av Bridget Jones’s Diary. Som 

konsument av filmen blir vi nu introducerade till två av huvudkaraktärerna, nämligen Bridget 

Jones och Mark Darcy. De känner till varandra sen tidigare, men har inte setts på många år. 

Nu försöker Bridgets mamma para ihop henne med Mark Darcy, eftersom att han är en 

advokat och välbärgad. Bridget gillar inte Marks tröja, som har en julälg som motiv, och 

Mark har inställningen att Bridget inte är tillräckligt socialt kompetent.  

  

Orientation: Scenen utspelar sig på en julfest. Släkt och vänner umgås och äter middag 

tillsammans. Två huvudkaraktärer, Bridget Jones och Mark Darcy, pratar med varandra.  

  

Complicating Action: När Bridget och Mark pratar med varandra uppstår ett problem;  

Bridget skämmer ut sig genom att prata för mycket och om saker som inte anses vara “fina” i 

brittisk kultur. Hon pratar om att hon varit väldigt berusad kvällen innan och att hon 

egentligen borde ligga med huvudet i toalettstolen som en “normal” människa. Mark är inte 

imponerad av Bridget. Han upplever henne som ovårdad och socialt inkompetent.  

  

Evaluation: Problemet i konversationen orsakades av Bridgets desperata vilja att göra ett gott 

intryck, vilket ledde till att hon överkompenserade och pratade om allt hon kunde komma på i 

stunden.  

  

Resolution: En obekväm Mark avslutar konversationen genom att säga att det är dags för mat. 

Samtidigt pratar han med sin mamma om Bridgets beteende och säger att han inte behöver 

paras ihop med någon som är så socialt inkompetent och som dessutom klär sig som sin 

mamma. Bridget råkar höra detta, och blir ledsen, men låtsas som ingenting och försöker 

skämta bort situationen.  

  

Coda: Den här händelsen leder oss vidare till det som är grunden i hela filmen, nämligen att  

Bridget vill förbättra sig själv för att kunna hitta “den rätte” och slippa vara singel resten av 

sitt liv.  
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I den första utvalda scenen introduceras vi alltså för karaktärerna Bridget Jones och Mark 

Darcy. Bridget Jones bryter direkt mot stereotyper som Jarlbro (2006) skriver om, då hon inte 

följer något ideal i sitt utseende. Hon är lite kurvigare, lite lätt överviktig och lite mer ovårdad 

än det kvinnliga skönhetsideal som Jarlbro (2006) beskriver. Hon lever också upp till 

stereotypen av den dumma blondinen.  

  

Vidare i Scen 2 (Bridget Jones’s Diary, 2001) och Scen 3 (Bridget Jones’s Diary, 2001) 

trycker den första filmen på att kvinnor ska se ut på ett visst sätt för att kunna hitta en man 

som de sedan kan slå sig ner med. I Scen 2 (Bridget Jones’s Diary, 2001) bestämmer sig 

Bridget för att sluta med sina dåliga vanor, rökning och alkohol, och dessutom gå ner i vikt.   

  

  
Figur 1. Scen 2: Bridget Jones påbörjar sin dagbok och bestämmer sig för att gå ner i vikt.  

  

Denna “förbättring” ska hjälpa henne att hitta kärleken hos en man, så som Gill &  

Herdieckerhoff (2006) och även Modleski (1988) beskrivit att målet för hjältinnan är. I Scen 2  

(Bridget Jones’s Diary, 2001) definierar Bridget vilka negativa egenskaper och attribut som 

inte är önskvärda hos en man. Hon listar egenskaperna som följer:  

  

• Han får inte vara alkoholist  

• Han får inte jobba för mycket  

• Han får inte vara rädd för att binda sig till ett förhållande  

• Han får inte vara en smygtittare, alltså en “peeping Tom”  

• Han får inte ha storhetsvansinne  

• Han får inte vara känslokall eller känslomässigt skadad på något vis    
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• Han får inte vara pervers  

  

Hon påpekar direkt att Daniel förkroppsligar precis alla dessa negativa egenskaper, men trots 

det inleder hon en romantisk relation med honom vidare i den första filmen. Som Gill & 

Herdieckerhoff (2006) beskrivit Harlequin-romaner:  

  

“The basic plot can be summarised as follows: a young, inexperienced, ‘ordinary’ woman 

meets a handsome, wealthy man, 10 or 15 years her senior. The hero is mocking, cynical, 

contemptuous, hostile and even brutal, and the heroine is confused. By the end he reveals his 

love for her and misunderstandings are cleared away” (Gill & Herdieckerhoff, 2006, s. 490) 

Kanske inleder hon en relation i hopp om att Daniel ska följa den klassiska formeln i 

Harlequin-romaner, där hans hänsynslösa och destruktiva beteende till sist leder till att han 

inser sina misstag och gör en omvändning för att vinna hjältinnans kärlek.  

 

Alternativet är, som Abbott, et. al. (2005) föreslår, att hon bara hoppas på en emotionell 

trygghet i sitt liv i form av en man som kan förse henne med den tryggheten. Vid en första 

anblick verkar Daniel vara raka motsatsen till en man som kan förse Bridget med emotionell 

trygghet, men Bridget är en karaktär som besitter en viss desperation över att hitta en 

livspartner innan hon blir för gammal eller för oattraktiv och tvingas till ett liv som evigt 

singel. 

  

Scen 3 (Bridget Jones’s Diary, 2001) visar istället en man som verkar uppskatta henne precis 

som hon är, trots att hon inte lever upp till ett kvinnligt skönhetsideal. Daniel kommer med 

flertalet sexuella anspelningar, vilket leder till att han och Bridget har sex efter en romantisk 

middag.   
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Figur 2. Scen 3: Daniels sexuella anspelningar leder till att han och Bridget har sex med varandra.  

  

Till en början kan det verka vara inledningen på ett långvarigt förhållande, men när Mark 

Darcy också träder in som ett potentiellt kärleksintresse visar det istället det liberala och 

frigjorda sexlivet som hjältinnan lever i chick flicks (Rowntree, 2015). Bridget Jones är precis 

den sexuella “spelaren” som Rowntree (2015) beskriver, men målet är hela tiden att landa i ett 

tryggt och stabilt hetereosexuellt förhållande (Rowntree, et. al., 2012). Hennes mål är inte att 

ha sex bara för sakens skull, men samtidigt har hon flera sexuella partners för att till sist 

kunna hitta rätt man för henne.  

  

När Bridget sedan i Scen 4 (Bridget Jones’s Diary, 2001) upptäcker att Daniel varit otrogen 

mot henne, vilket är det absolut största sveket i ett romantiskt förhållande, inser hon att deras 

förhållande endast varit baserat på sex. Daniel har inte haft något romantiskt intresse av 

Bridget, trots att de spenderat en romantisk helg tillsammans på ett hotell. Bridget känner sig 

lurad.  
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Figur 3. Scen 4: Bridget upptäcker att Daniel varit otrogen mot henne.  

  

Vidare i filmen, i Scen 6 (Bridget Jones’s Diary, 2001), introduceras tittaren på nytt för Mark 

Darcy, som nu öppnar upp sig och förklarar att han tycker om Bridget precis som hon är. Det 

är nu Mark Darcy etableras som det andra kärleksintresset. Mark, som tidigare uppfattats som 

torr och känslokall, visar nu tillräckligt mycket känslor för att känna sig obekväm, vilket är ett 

tecken på att han menar det han säger. Marks oförmåga att visa känslor ger sken av att även 

han kommer att vara oförmögen att skapa en emotionell trygghet för Bridget (Abbott, et. al., 

2005), men till skillnad från Daniel visar han åtminstone tecken på att han är omtänksam, 

kärleksfull och bryr sig om Bridgets känslor, även om han är det på ett återhållsamt och 

stereotypiskt maskulint vis. 

  

Bridget ifrågasätter att Mark skulle tycka om henne precis som hon är, då hon själv är 

medveten om att hon inte lever upp till de skönhetsideal som beskrivs av Jarlbro (2006). Efter 

Daniels svek mot henne har hon dessutom ännu svårare att tro att någon man skulle kunna 

tycka om henne precis som hon är, såvida det inte bara gällde ett sexuellt förhållande.  
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Figur 4. Scen 6: Mark försöker berätta för Bridget att han tycker om henne, precis som hon är.  

  

Trots sin skakiga relation i båda filmerna är Bridget ändå övertygad om att Mark är den enda 

mannen för henne. Skulle hon mot förmodan inte få sitt lyckliga slut med honom så är hon 

helt säker på att hon kommer vara singel i resten av sitt liv.   

  

I Scen 9 (Bridget Jones’s Diary, 2001) inser Bridget att Mark inte är det svinet som Daniel fått 

henne att tro, och hon försöker då vinna tillbaka honom. När den andra filmen börjar, med 

Scen 11 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004), får vi se att allt är frid och fröjd mellan  

Bridget och Mark. Scen 13, 15, och 18 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) visar vidare hur  

Bridget fantiserar om sitt perfekta liv med Mark. Scen 15 (Bridget Jones: Edge of Reason, 

2004) visar både Mark och Bridget som väldigt glada över möjligheten att Bridget skulle vara 

gravid.   

  

  
Figur 5. Scen 15: Bridget och Mark väntar med spänning på resultatet av graviditetstestet.   
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Scen 18 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) visar vidare hur viktig den här fantasin är för  

Bridget. När hon symboliskt sträcker ut sin hand i hopp om att Mark ska ta den i sin hand, och 

Mark väljer att ignorera henne, blir hon förkrossad. För Bridget markerar det slutet på deras 

relation, vilket också innebär att hon inte längre kan få sitt lyckliga slut och att hon inte heller 

kan få leva kvar i sin romantiska fantasi.  

  

Båda Bridget Jones-filmerna har dock sina lyckliga slut, vilket är en viktig regel för både 

romantisk film och även chick flicks (Modleski, 1988). Samtidigt bryter filmerna mot 

stereotypen att det är mannen som ska göra en omvändning i sin karaktär och inse att 

hjältinnan är den enda för honom, och därefter försöka vinna tillbaks henne. Vi får se denna 

omvändning vid flera tillfällen. I Scen 7 (Bridget Jones’s Diary, 2001), är det mycket riktigt 

Daniel som försöker vinna tillbaka Bridgets kärlek.   

  

I slutändan är det dock Bridget själv som står för omvändningen, då hon vid flera tillfällen 

kommer till insikten att Mark är den enda rätta för henne. I Scen 9 (Bridget Jones’s Diary, 

2001) är det när Bridget inser att Daniel ljugit om Mark för henne, och att Marks före detta fru 

som svek honom.   

  

  
Figur 6. Scen 9: Bridget får höra sanningen om Mark och Daniel.  
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I Scen 20 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) är det sedan när Bridget får höra att Mark 

jobbat hårt för att få henne ur fängelse och hem till England igen. Trots hennes besvikelse i 

Scen 18 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) inser hon nu att Mark fortfarande älskar 

henne, och att hon måste vinna tillbaka honom för att kunna få sitt lyckliga slut.  

  

Scen 10 (Bridget Jones’s Diary, 2001) och Scen 20 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) 

markerar det lyckliga slutet för den första och den andra filmen. Bridget inser att Mark är den 

enda mannen för henne, då han är den enda som inte försökt lura eller manipulera henne, och 

är den enda som visat äkta känslor för henne. Till slut får Bridget sin Mark och får nu leva ut 

sin romantiska fantasi.  

  

8.2 Traditionell maskulinitet  

  

Ett återkommande tema är stereotypiskt beteende från karaktärerna. Karaktärerna följer sina 

klassiska sterotyper genomgående, med vissa undantag. Både Daniel och Mark uppvisar olika 

manliga stereotyper.   

  

Mark har svårt för att visa känslor och vill alltid ge ett seriöst intryck, samtidigt som han tror 

på gamla principer som ära och rättvisa. Han vill stå upp för dem principerna med mer 

handfasta metoder, en klassisk uppgörelse mellan män, i ett slagsmål. Då visar han också 

stereotypiska manliga drag som tävlingsinstinkten och aggression (Walker & Eller, 2016).   

  

Han har svårt att öppna upp sig, även om han gör det senare i filmen. Detta handlar troligtvis 

om hans rädsla för relationer efter att hans före detta fru varit otrogen mot honom med Daniel  

Cleaver. Denna rädsla går emot den ortodoxa maskulinitet som beskrivs av Walker och Eller 

(2016), Connell (2005) och Anderson (2005). Precis som Mocarski och Butler (2016) 

beskriver är det viktigt för den ortodoxa maskuliniteten att männen inte visar känslor eller 

några tecken på svaghet, då det är mer associerat med en femininitet.   

  

Mark är alltid välklädd och proper, och vågar inte riktigt släppa loss i något sammanhang. 

Hans klädstil är ett sätt för honom att ge ett seriöst intryck och visa att han tillhör en viss 

samhällsklass (Hall, et., al., 2013).   
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Marks stela beteende märks tydligast i Scen 1 (Bridget Jones’s Diary, 2001), när han pratar 

med Bridget för första gången på många år. Han bjuder inte på sig själv i samtalet, utan ger 

bara korta svar på Bridgets frågor och visar tydligt att han inte vill prata med henne 

egentligen. Han känner sig obekväm i situationen då Bridget är väldigt pratglad och har 

mycket energi. Hon framstår som Marks raka motsats.  

  

  
Figur 7. Scen 1: Mark ger ett stelt intryck hos Bridget.  

  

Under filmernas gång utvecklas Mark som karaktär, och han bryter ofta mot den ortodoxa 

maskuliniteten, men även sin egen mer traditionella maskulinitet, då han visar fler och fler 

känslor under filmens gång. Det passar in på den klassiska beskrivningen av den manliga 

hjälten i en romantisk berättelse som ges av Gill och Herdieckerhoff (2006), där det manliga 

intresset kan upplevas som cynisk, men att han sedan gör en omvändning där alla 

missförstånd reds ut och han erkänner sin kärlek för hjältinnan.  

  

När Mark i Scen 6 (Bridget Jones’s Diary, 2001) försöker tala om för Bridget att han tycker 

om henne precis som hon är blir han märkbart obekväm. Situationen är obekväm för honom 

då han till viss del visar sina känslor för Bridget, vilket i sin tur kan vara ett tecken på den 

sårbarhet eller svaghet som Mocarski och Butler (2016) beskriver. Att han blir obekväm i 

scenen visar också att han är ärlig och menar det han säger.  
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Figur 8. Scen 6: Mark berättar, klumpigt, att han tycker om Bridget.  

  

Labovs narrativa modell (Robertson, 2010) avslöjar ännu ett motiv till att Mark plötsligt ville 

berätta för Bridget att han tycker om henne.  

  

Abstract: Bridget är precis på väg hem från en middag där alla gäster har ifrågasatt hennes 

singelliv och varför hon inte är gift och har barn, som alla andra. När hon är på väg ut genom 

dörren kommer plötsligt Mark Darcy fram och vill prata med henne.  

  

Orientation: Scenen utspelar sig vid ytterdörren efter en middag. Det är bara Bridget och 

Mark som är i rummet och pratar med varandra.  

  

Complicating Action: Bridget är på dåligt humör efter alla frågor hon fått om sitt singelliv. 

Hon känner sig förödmjukad och vill bara hem. Då kommer Mark och vill prata med henne. 

Deras relation är redan komplicerad då hon inte fått ett bra intryck av Mark, och för att hon 

tror att han varit otrogen med Daniels fru. Mark vill få fram att han tycker om Bridget, men 

uttrycker sig klumpigt om hennes sociala beteende, vilket gör att Bridget återigen mår dåligt 

över sig själv.  

  

Evaluation: Mark vill egentligen vara snäll mot Bridget, och be om ursäkt för att han varit 

otrevlig och betett sig illa när de träffats vid tidigare tillfällen. Han gör detta för att vara snäll 

mot Bridget, dels för att han faktiskt tycker om henne, men också för att de andra gästerna fått 

henne att må dåligt.  
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Resolution: Trots klumpiga formuleringar lyckas Mark till sist få fram att han tycker om 

Bridget. Hon ifrågasätter direkt komplimangen, och menar att Mark gillar henne förutom 

rökandet, drickandet och hur mycket hon pratar och gör bort sig. Mark rättar henne direkt och 

säger att han gillar henne precis som hon är.   

  

Coda: Bridget får sig en tankeställare och diskuterar sitt samtal med Mark med sina vänner.  

Bridget och hennes vänner tycker att det är viktigt att han gillar henne precis som hon är.  

  

Jarlbro (2006) skriver att en del av den stereotypiska maskuliniteten är att vara beskyddande 

gentemot sitt kärleksintresse och sin familj. Scen 6 (Bridget Jones’s Diary, 2001) fungerar 

som en introduktion till Mark som det andra kärleksintresset för Bridget i filmen, men visar 

även vilken typ av maskulinitet han tillhör. Han är den mer stereotypiska gentlemannen och 

ville trösta Bridget genom att förklara hur han faktiskt känner för henne, och på så vis också 

skydda henne från att må dåligt.  

  

Marks återhållsamma natur i Scen 16 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) visar sig bli 

droppen för Bridget, som gör slut med honom i scenen. Hon känner att Mark är för 

återhållsam, för passiv och för stel. Hon känner att han aldrig riktigt visar någon energi i deras 

förhållande, och att han inte verkar vilja kämpa för henne.  

  

I Scen 8 (Bridget Jones’s Diary, 2001) och 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004), när 

Mark och Daniel slåss med varandra, visar Mark tydligt sin stereotypiskt maskulina sida. Han 

slåss mot Daniel för att “vinna” Bridgets kärlek. Här visar han det som Connell (2005),  

Walker & Eller (2016) och Anderson (2005) kallar för den “ortodoxa” eller “hegemoniska” 

maskuliniteten, där grunden är aggression, tävlingsinstinkt och dominans. Som Jarlbro (2006) 

och Modleski (1988) beskrivit handlar maskulinitet om muskler, styrka och aktivitet. I Scen 8  

(Bridget Jones’s Diary, 2001) och 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) visar Mark, men 

även Daniel, detta stereotypiska beteende.  
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Figur 9. Scen 8: Mark slår Daniel i ansiktet.  

  

Mark Darcy är troligtvis den mest stereotypa karaktären i filmerna. Han passar dessutom till 

stor del in på beskrivningen av den stereotypiska manliga hjälten i Harlequin-romaner:   

  

“The basic plot can be summarised as follows: a young, inexperienced, ‘ordinary’ woman 

meets a handsome, wealthy man, 10 or 15 years her senior. The hero is mocking, cynical, 

contemptuous, hostile and even brutal, and the heroine is confused. By the end he reveals his 

love for her and misunderstandings are cleared away” (Gill & Herdieckerhoff, 2006, s. 490)  

  

Daniel visar istället upp andra manliga stereotyper. Han har sex med många kvinnor och tar 

det han vill ha. Hans fokus ligger på dominans i ett sexuellt förhållande, och själva 

penetrationen (Hall, et., al., 2013). Han visar inte heller någon hänsyn på ett känslomässigt 

plan, utan det sexuella är det som driver honom. Daniel visar tydligt sin aggression och 

tävlingsinstinkt då även han slåss om Bridget, alltså den ortodoxa maskuliniteten (Walker &  

Eller, 2016), men han gör det bara för att kunna “vinna” över Mark. Det här knyter an till 

Daniels manliga arrogans.  

 

8.3 Arrogans  

  

Arrogans som tema hittas framförallt hos Daniel Cleaver. Han vet om att han är attraktiv och 

charmig, och han tvekar aldrig att utnyttja det för att ha sex med kvinnor. Hans arrogans 

ligger också mycket i att han själv “vet” att han kan få Bridget istället för Mark, även om han 
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egentligen inte vill vara med henne i en riktig relation, utan bara vill ha henne för att Mark 

inte ska få henne.  

  

Daniels arrogans är den starkaste delen av hans ortodoxa maskulinitet. Som Hall et., al. (2013) 

beskriver är grundpelarna i den ortodoxa maskuliniteten en tävlingsinstinkt, aggression och 

dominans. Arrogansen syns tydligast i Daniels tävlingsinstinkt, hans konkurrensbehov mot 

Mark, och även hans försök att dominera och kontrollera alla sina förhållanden.  

  

Hans arrogans märks ofta i scener när han provocerar Mark på något vis, då han blir kaxig och 

ska irritera Mark ännu mer. Exempel på detta finns i Scen 7 (Bridget Jones’s Diary, 2001), 

Scen 8 (Bridget Jones’s Diary, 2001), och Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004). I 

Scen 7 (Bridget Jones’s Diary, 2001) dyker han upp berusad hos Bridget, och efter att han 

försökt övertala Bridget att han bryr sig om henne, lägger han armen runt henne för att 

provocera Mark.   

  

  
Figur 10. Scen 7: Daniel lägger armen runt Bridget, för att provocera Mark och visa sin dominans.  

  

I Scen 8 (Bridget Jones’s Diary, 2001) slåss Daniel och Mark. När slagsmålet är slut kallar 

han Mark för “wanker” som en sista provokation. Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 

2004) följer samma mönster, då Mark och Daniel slåss igen. När det slagsmålet är slut 

erkänner Daniel att han inte haft sex med Bridget i Thailand. Mark väljer att tro på detta, 

troligtvis på grund av Daniels arroganta natur. En man som Daniel hade inte tvekat att skryta 

om sina sexuella eskapader med Bridget, om de nu faktiskt haft sex.   
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Figur 11. Scen 8 (till vänster) och Scen 19 (till höger): Daniel provocerar Mark.  

  

Daniel säger även att Mark borde gifta sig med Bridget om han älskar henne, för då skulle hon 

definitivt ha sex med honom. Daniel referar då till att han haft sex med Marks före detta fru, 

vilket var anledningen till att de blev ovänner från början.  

  

Daniels beteende kan kopplas till listan som Bridget skriver upp i Scen 2 (Bridget Jones’s 

Diary, 2001), som definierar negativa egenskaper hos en man:  

  

• Får inte vara rädd att binda sig till ett förhållande  

• Får inte ha storhetsvansinne  

• Får inte vara känslokall eller känslomässigt skadad  

  

Daniels arrogans kan kopplas till de tre punkterna. Kanske är det inte en direkt rädsla för att 

binda sig till ett förhållande, utan det är kanske mer spänningen i jakten och att hela tiden hitta 

nya kvinnor så att han inte tröttnar på de han redan haft sex med.   

  

Hans storhetsvansinne märks också av just på grund av hur han jagar Bridget bara för att  

Mark inte ska få henne. Det är, som tidigare nämnt, för att Daniel “vet”, eller tror sig veta, att 

han kan få Bridget utan problem. Storhetsvansinnet leder även till ett mer dominant beteende, 

enligt den ortodoxa maskuliniteten, då Daniel känner att han fritt kan ta för sig av det han vill 

ha.  

  

Arrogansen finns även kopplad till hur känslokall Daniel egentligen är. Hans manipulativa, 

sexhungriga beteende, med ett tydligt fokus på penetrationen och sin egen vinning, visar 

ingen hänsyn som helst till de runt omkring honom som blir sårade eller skadade på något vis. 

Han bryr sig bara om sig själv, och är inte alls intresserad av någon annans känslor. Detta syns 

tydligt i Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) när Mark frågar Daniel om han såg 

att Bridget greps av thailändsk polis. Daniel svarar då att Bridget är en stor flicka som kan ta 

hand om sig själv.  
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Figur 12. Scen 19: Daniel visar ingen som helst sympati för vad som hänt Bridget.  

  

Tidigt i den första filmen (Bridget Jones’s Diary, 2001) har Daniel och Bridget skickat 

meddelanden till varandra på jobbet med sexuella anspelningar. En del av Bridget tycker att 

det är perverst beteende, men hon svarar positivt på Daniels meddelanden, troligtvis på grund 

av hennes osäkerhet. Hon blir smickrad för att Daniel ger henne uppmärksamhet och de 

sexuella anspelningarna innebär att han vill inleda en relation av något slag med henne. Hon 

känner sig önskvärd, trots att hon inte gått ner i vikt eller slutat med någon av sina dåliga 

vanor.  

  

Daniel visar sedan en självsäkerhet som kan uppfattas som arrogans i Scen 3 (Bridget Jones’s 

Diary, 2001), när han bjudit ut Bridget på middag. Han vet att han, med hjälp av sin charm 

och sitt utseende, kan säga saker till Bridget som en man kanske inte annars sagt på en första 

träff.  

  

Bridget berättar att hon sprang naken i Marks lilla barnpool när hon var mindre. Daniel svarar 

med “I bet you did, you dirty bitch”. Att kalla någon för “bitch” är givetvis inte fint, men i 

kontexten av den romantiska middagen och alla meddelanden som skickats mellan Bridget 

och Daniel, blir det istället en sexuell anspelning på att Bridget skulle vara kinky, eller 

äventyrlig, i ett sexuellt sammanhang. Detta antagande från Daniel spelar in på Rowntrees 

(2015) beskrivning av hjältinnan som sexuellt erfaren och aktiv. Troligtvis är det också därför 

Bridget inte tar det som en förolämpning, utan ler och uppskattar uppmärksamheten hon får 

från en attraktiv man. Denna frigjorda och mer äventyrliga synen på det sexuella går emot det 

Suzanne Moore (1991) beskriver som en mer romantiserad syn på sexet, där själva 

romantiken blir det pornografiska.  
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Figur 13. Scen 3: Daniel försöker få Bridget att ha sex med honom, genom sexuella anspelningar.  

  

I Scen 4 (Bridget Jones’s Diary, 2001) upptäcker Bridget att Daniel varit otrogen mot henne.  

Återigen, Labovs narrativa modell (Robertson, 2010):  

  

Abstract: Bridget och Daniels relation utvecklas ständigt, och de har precis spenderat en 

romantisk helg tillsammans på ett fint hotell. Efter att ha varit på en släktfest och, efter 

bristande kommunikation, varit den enda som var utklädd, går Bridget hem till Daniel för att 

bli tröstad och känna sig omtyckt igen.   

  

Orientation: Scenen utspelar sig hemma hos Daniel, med Daniel, Bridget och även Lara 

närvarande.  

  

Complicating Action: Scenens stora konflikt utvecklas under scenens gång. Det börjar med 

att Bridget tror sig höra ett ljud från Daniels sovrum. Hon blir genast misstänksam och 

undersöker sovrummet, men ser inte någon där och tror därför att hon bara inbillat sig ljudet. 

När Bridget sedan är på väg att lämna Daniels lägenhet ser hon en rosa jacka i hallen, och hon 

rusar genast tillbaka till Daniels sovrum. Denna gång öppnar hon även badrumsdörren, och 

där ser hon Lara, en av Daniels kollegor, sitta naken. Bridget inser nu att Daniel är otrogen 

mot henne, och att han inte haft några riktiga känslor för henne.  

  

Evaluation: Scenen säger mycket om Daniel som karaktär, och nu förstår vi också varför han 

från början introducerades som en mansgris. Hans intresse för Bridget har inte varit annat än 
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sexuellt, vilket troligtvis också är fallet med Lara, med skillnaden att hon är införstådd med att 

det bara är en sexuell relation och ingenting annat.  

  

Resolution: Konflikten får sin upplösning när en förvirrad och förkrossad Bridget hör Lara 

säga “I thought you said she was thin”, en förolämpning som spelar in på vikt, alltså 

någonting som Bridget ville förbättra med sig själv. Bridget stormar därifrån.  

  

Coda: Vidare i filmen känner Bridget att hon blivit lurad, och hon är återigen tillbaks i 

tankegången att hon kommer vara singel livet ut. Samtidigt känner hon att hon nu måste sätta 

ner foten och ta kontroll över sitt liv på nytt.   

  

Daniel försöker rädda situationen genom att skämta bort den, men när Bridget utsätts för det 

ultimata sveket ser hon plötsligt igenom hans charm. Daniel visar att hans beteende endast är 

menat att hjälpa honom själv, och att han endast är ute efter sexuella relationer med kvinnor.  

Han är inte intresserad av att ha en djupare relation med någon.  

  

I den andra filmen, i Scen 13 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004), träffar Daniel och 

Bridget varandra för första gången sedan den första filmen. Han inleder med en sexuell 

förfrågan riktad mot Bridget. Att han nu råkar jobba på samma tv-kanal som Bridget kan 

tolkas som ett sammanträffande, men det kan också vara ett sätt för honom att komma nära 

Bridget igen och försöka återfå en dominant position i deras förhållande.  

  

Daniel försöker återigen bygga en relation med Bridget. Han påstår att han nu går i terapi för 

att hjälpa sitt tidigare sexberoende och sin destruktiva livsstil. Det visar på en viss självinsikt 

hos Daniel. Han sårar inte folk omedvetet och han är inte heller omedvetet känslokall, utan 

hans arrogans grundar sig i att han helt enkelt inte bryr sig. Han är självisk och vill gärna vara 

den som kontrollerar, eller dominerar, alla sina relationer.  

  

Han försöker få Bridget att tro på honom och tro på att han försöker förbättra sig som 

människa, trots att han precis gjort sexuella anspelningar riktade mot Bridget.  
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Figur 14. Scen 13: Fler sexuella anspelningar från Daniel.  

  

Samtidigt vill han veta om Mark och Bridget fortfarande är tillsammans. När Bridget svarar 

att hon fortfarande är tillsammans med Mark och att hon tänker vara det under en lång tid 

framöver, skämtar Daniel om att han gillar kvinnor som är tillsammans med Mark. Detta är 

givetvis en referens till att han varit otrogen med Marks före detta fru. Han försöker även 

bjuda ut Bridget på middag, vilket hon tackar nej till.  

  

  
Figur 15. Scen 13: Daniel förklarar för Bridget att hennes liv med Mark kommer att vara tråkigt.  
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Trots att de inte träffats på ett tag visar Daniel ändå att han känner ett konkurrensbehov 

gentemot Mark. Dels genom sina sexuella anspelningar, dels genom sitt skämtande, men 

också genom att påstå att advokatfruar dör tidigt på grund av tristess. Daniel besitter 

fortfarande den arrogans och tävlingsinstinkt som kopplas till den stereotypiska maskulinitet 

som beskrivs av Connell (2005), Anderson (2005) och även Walker & Eller (2016).  

  

8.4 Konflikt  

  

Den tydligaste konflikten i filmerna är den mellan Mark Darcy och Daniel Cleaver. Inom 

denna konflikt går det att hitta flera teman tagna från maskulinitet, nämligen tävlingsinstinkt, 

dominans och aggression.   

  

Grunden till konflikten är att Mark och Daniels före detta vänskap. De gick i skolan 

tillsammans, och Daniel var marskalk (“best man”) på Marks bröllop. Vänskapen bröts efter 

att Mark kommit på sin dåvarande fru i sängen med Daniel. Det var ett svek som Mark aldrig 

kunde förlåta. I filmerna väcks deras gamla konflikt till liv igen på grund av deras 

gemensamma intresse för Bridget Jones.   

  

8.4.1 Tävlingsinstinkt  

  

Kampen om Bridgets kärlek blir en tävling mellan Mark och Daniel. Redan i Scen 3 (Bridget  

Jones’s Diary, 2001) försöker Daniel vinna kampen genom att manipulera och ljuga för 

Bridget. Daniel påstår då att hans fästmö varit otrogen med Mark, vilket är en lögn baserad på 

det Daniel faktiskt gjort mot Mark.  
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Figur 16. Scen 3: Daniel försöker vinna sympati genom att ljuga för Bridget.  

  

Även Mark uppvisar ett tävlingsinriktat beteende i Scen 6 (Bridget Jones’s Diary, 2001), när 

han säger att han är glad att Bridgets relation med Daniel tagit slut. Till viss del är Mark glad 

över det för att han vet vilken mansgris Daniel egentligen är, och att hon nu inte längre 

behöver vara med honom och slipper bli sårad. Det är en känsla av beskyddande (Jarlbro, 

2006). Framförallt är han glad för att han nu själv har en chans att tala om för Bridget att han 

tycker om henne, vilket sedan kan leda till en relation med henne.  

  

Även i Scen 7 (Bridget Jones’s Diary, 2001) ser vi att tävlingen blir ännu mer personlig för 

både Mark och Daniel. Labovs narrativa modell (Robertson, 2010):  

  

Abstract: Bridget bjuder hem sina vänner på middag. Hon misslyckas helt med maten. När 

hon står i köket kommer Mark förbi för att träffa henne. Nu lagar de mat tillsammans istället.  

De verkar njuta av varandras sällskap. Bridgets vänner knackar på, och middagen kan börja.  

  

Orientation: Scenen utspelar sig i Bridgets lägenhet. Det är Bridget, hennes vänner och Mark 

som är där. Vidare i scenen dyker även Daniel upp oinbjuden.  

  

Complicating Action: Alla skrattar och har en trevlig middag tills Daniel dyker upp 

oinbjuden och berusad. Det sprids en dålig stämning i Bridgets lägenhet. Han ber om ursäkt 

för att han stör. Plötsligt ser han att Mark sitter vid bordet, och inser då att Bridget och Mark 
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börjat finna varandra. Han tar med sig Bridget ut på balkongen för att försöka övertala henne 

om att ta tillbaks honom.  

  

Evaluation: Daniel förklarar för Bridget hur mycket han saknar henne, och hur mycket han 

behöver henne för att ha ett fungerande liv.   

  

Resolution: Daniel tycks ha övertalat Bridget att han verkligen har känslor för henne. De är 

precis på väg att kyssa varandra när Mark går förbi och säger att han ska gå hem. Daniel 

lägger då armen runt och Bridget och ber Mark att stanna, troligtvis för att provocera Mark.  

  

Coda: Daniels provokation verkar fungera, då Mark lämnar lägenheten för att sedan komma 

tillbaks och be Daniel att gå utomhus med honom.  

  

Daniel försöker manipulera Bridget på nytt, genom att tala om för henne vilket svin han var 

och att han förändrats. Det verkar fungera och Daniel är precis på väg att kyssa Bridget när 

Mark kommer emellan och säger att han ska gå hem. Daniel, som nu känner att han vunnit, 

lägger armen runt Bridget.  

  

Vidare i Scen 13 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) försöker Daniel övertala Bridget att 

Mark är stel och tråkig, och skämtar om att Bridget kommer dö av tristess om hon skulle gifta 

sig med honom vid något tillfälle. Det är troligtvis inte heller ett sammanträffande att Daniel 

nu jobbar på samma tv-kanal som Bridget, då det ger honom ett tillfälle att försöka komma 

nära henne igen.  
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Figur 17. Scen 20: Mark är den slutgiltiga vinnaren.  

  

Mark “vinner” i slutet av båda filmerna, i Scen 10 (Bridget Jones’s Diary, 2001) och Scen 20 

(Bridget Jones: Edge of Reason, 2004), tack vare hans ärlighet. Han har inte försökt 

manipulera Bridget, han har inte heller försökt ljuga för henne, och han har gjort sitt yttersta 

för att bli mer öppen och våga visa sina känslor på ett sätt han inte gjort tidigare. Han är den 

som blir Bridgets perfekta man och ger henne ett lyckligt slut.  

  

8.4.2 Dominans  

  

Den maskulina dominansen syns tydligast hos Daniel Cleaver. I kombination med sin 

arrogans är Daniel väldigt dominant i sina förhållanden. Han dominerar genom sin 

manipulation, sina lögner och sitt sätt att utnyttja kvinnor för att få sin sexuella vilja igenom.   

  

Labovs narrativa modell (Robertson, 2010) visar hur Daniel Cleaver försöker, och lyckas, 

manipulera Bridget genom att ljuga för henne, för att på så vis få sympati för henne och sedan 

kunna ha sex med henne.  

  

Abstract: Daniel och Bridget har flörtat med varandra på jobbet. Efter en lanseringsfest med 

företaget bjuder Daniel ut Bridget på en romantisk middag där de bland annat diskuterar hur 

de båda känner Mark Darcy.  

  

Orientation: Scenen utspelar sig på en restaurang, under en middag med Bridget och Daniel.  

  

Complicating Action: I scenen presenteras en konflikt som är viktig för resten av filmen, den 

mellan Mark och Daniel. Daniel berättar för Bridget att han och Mark varit bästa vänner när 

de gick i skolan tillsammans, men att Mark varit otrogen med hans fru och att han aldrig 

kunnat förlåta Mark för det.  

  

Evaluation: Daniel berättar, till synes motvilligt, om händelsen där Mark varit otrogen med 

hans fru. Han gör det för att både han och Bridget verkar ha negativa erfarenheter av Mark, 

och han kan därför få sympati av Bridget.  
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Resolution: Bridget och Daniel är överens om att Mark är en skitstövel, men väljer sedan 

snabbt att byta ämne för att han inte ska kunna förstöra deras middag.  

Coda: Daniel ger tydliga sexuella förslag, vilket leder till att de båda går hem till Bridget och 

har sex.   

  

Precis som Hall, et., al. (2013) beskriver är dominansen och fokuset på det penetrativa sexet 

en grundläggande stomme i den ortodoxa maskuliniteten som även beskrivs av Connell 

(2005), Anderson (2005) och Walker & Eller (2016).   

  

I Scen 4 (Bridget Jones’s Diary, 2001) upptäcker Bridget att Daniel varit otrogen mot henne, 

efter att hon hittar en naken kvinna i hans badrum. Detta leder vidare till Scen 5 (Bridget 

Jones’s Diary, 2001), när Bridget ska säga upp sig från sitt jobb, där Daniel också är hennes 

chef. I Scen 5 (Bridget Jones’s Diary, 2001) försöker Daniel återigen manipulera Bridget för 

att få henne att stanna kvar på jobbet, men hon vägrar att lyssna på honom.  

  

När samtalet flyttas ut ur Daniels kontor försöker han genast, i egenskap av både man och 

chef, med härskarteknik för att hålla kvar Bridget på jobbet. Han gör detta genom att påpeka 

att Bridget har sex veckors uppsägningstid. Hon lyssnar inte, och säger att hon hellre skulle 

jobba med att torka Saddam Husseins arsle än att jobba i närheten av Daniel igen. Daniels 

försök till dominans fungerar inte längre när Bridget insett vilken mansgris han är och vad 

hans motiv för att träffa kvinnor egentligen är.  

  

  
Figur 18. Scen 5: Daniel försöker utöva sin dominans mot Bridget, vilket hon inte accepterar.  
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Bridgets kommentar får hennes medarbetare att skratta och applådera. Daniels ego skadas, 

men han försöker genast inta sin dominanta chefsposition igen genom att be sina medarbetare 

att dra åt skogen.  

  

  
Figur 19. Scen 5: Daniel ber sina medarbetare att fara åt skogen.  

  

Även i Scen 17 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) visar Daniel sin dominanta 

maskulinitet, då en prostituerad thailändska plötsligt knackar på dörren när han ska ha sex 

med Bridget. Han har alltså en reservplan för att få ha sex om det inte skulle gå hela vägen 

med Bridget. Inte nog med det, det är dessutom sex han är villig att betala för. Hans dominans 

blir alltså rent ägande i Scen 17 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004).  

  

  
Figur 20. Scen 17: En prostituerad thailändska dyker plötsligt upp.   
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Återigen ser vi maskuliniteten som dominant i alla sina förhållanden och med fokus på 

penetration och sex, så som bland annat Hall, et., al. (2013) beskrivit den ortodoxa 

maskuliniteten.  

  

8.4.3 Aggression  

  

En av de viktigaste grundpelarna av maskuliniteten, som Jarlbro (2006), Connell (2005),  

Walker & Eller (2016), Hall, et., al. (2013) och Anderson (2005) beskrivit den, är aggression. 

Till aggression tillhör även stereotypiska drag som Jarlbro (2006) diskuterar, nämligen 

muskler och styrka.   

  

Både Mark och Daniel får utlopp för sina aggressioner i tidigare nämnda Scen 8 (Bridget  

Jones’s Diary, 2001) och 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004). Slagsmålen blir en 

styrkeuppvisning där männen dels får utlopp för aggressioner de burit på under en längre tid, 

kanske främst Mark i Scen 8 (Bridget Jones’s Diary, 2001), och dels får de en chans att bevisa 

för Bridget vem som egentligen är “bäst” för henne, eller vem som “förtjänar” henne. I Scen 8 

(Bridget Jones’s Diary, 2001), precis innan han slår Daniel i ansiktet, påpekar Mark att han 

borde gjort det för längesedan.  

  

  
Figur 21. Scen 8: Mark påpekar att han borde slagit Daniel för många år sedan.  
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För Mark, som annars tillhör en mer traditionell och återhållsam maskulinitet, är slagsmålet en 

nödvändighet för att kunna stå upp för dem principer han tror på, exempelvis ära och att vara 

beskyddande gentemot kvinnor. För Daniel är slagsmålet mer en oundviklighet, det är 

resultatet av hans arroganta och manipulativa beteende.   

  

Troligtvis vill Daniel egentligen inte slåss, men känner ändå att han måste för att mäta sig med 

Mark och för att inte visa rädsla eller svaghet. Som Mocarski och Butler (2016) skriver är 

rädsla och svaghet någonting som går tvärtemot den ortodoxa maskuliniteten som är 

karaktäristisk för just Daniel Cleaver. Det hade inte varit “manligt” att inte slåss när han blivit 

utmanad av en annan man.  

  

  
Figur 22. Scen 19: En kaxig Daniel säger att Mark behöver släpa ut honom om han vill slåss.  

  

Labovs narrativa modell (Robertson, 2010) visar också hur två maskuliniteter krockar med 

varandra, specifikt hos Mark i Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004):  

  

Abstract: Efter att ha besökt Bridget i fängelset åker Mark nu iväg för att träffa Daniel.  

  

Orientation: Scenen utspelar sig i ett museum, och sedan även utanför. Det är Daniel och 

Mark som har ett samtal och sedan slåss med varandra.  
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Complicating Action: Precis som i den första filmen blir det slagsmål mellan Daniel och 

Mark. Denna gång är det inte motiverat av deras tidigare relation, utan att Daniel sett Bridget 

bli gripen på flygplatsen men att han valt att inte göra någonting för att hjälpa henne.  

  

Evaluation: Mark anser att Daniel behandlat Bridget illa, dels genom att försöka förföra 

henne igen, men också för att han inte hjälpt henne när hon greps.  

  

Resolution: Slagsmålet slutar med att Daniel erkänner att han och Bridget inte haft sex med 

varandra, vilket Mark väljer att tro på.   

  

Coda: Mot slutet av filmen lägger Mark fokus på sitt jobb, och Bridget får reda på vilken roll 

Mark egentligen spelat när hon släppts fri från fängelset i Thailand.  

  

Mark, som i vanliga fall har en mer traditionell maskulinitet, visar i Scen 8 (Bridget Jones’s 

Diary, 2001) och Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) upp den ortodoxa 

maskulinitet som vi tidigare bara sett hos Daniel. Marks ortodoxa maskulinitet, alltså hans 

aggression och dominans, motiveras av hans traditionella maskulinitet, alltså att vara 

beskyddande gentemot Bridget och stå upp för hennes ära och hans egna principer.  

  

Detta står i kontrast till Daniels renodlade ortodoxa maskulinitet, då hans känslokalla beteende 

och ovilja att hjälpa Bridget när hon varit i nöd och blivit gripen av thailändsk polis bryter 

mot allt det Mark tror på. Som tidigare nämnt blir slagsmålen, framförallt i Scen 19 (Bridget 

Jones: Edge of Reason, 2004), resultatet av hans själviska beteende. Marks aggression blir nu 

Daniels bestraffning och konsekvensen av det beteendet.  

  

9.0 Resultat  

  

Efter att ha genomfört min analys kan jag nu besvara mina frågeställningar från avsnitt 4.1.   

  

Hur definierar Bridget Jones sin perfekta man?  

  

Bridget Jones definierar aldrig riktigt sin perfekta man, hon definierar snarare hur han inte ska 

vara. I Scen 2 (Bridget Jones’s Diary, 2001) skriver hon upp listan som följer:  
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• Han får inte vara alkoholist  

• Han får inte jobba för mycket  

• Han får inte vara rädd för att binda sig till ett förhållande  

• Han får inte vara en smygtittare, alltså en “peeping Tom”  

• Han får inte ha storhetsvansinne  

• Han får inte vara känslokall eller känslomässigt skadad på något vis  

• Han får inte vara pervers  

  

Hon väljer att lista negativa attribut som inte är önskvärda hos en man, vilket är det som får 

ligga till grund för hennes val av män. Trots detta faller hon för en man som passar in på alla 

punkter på listan, nämligen Daniel Cleaver.  

  

Enligt de stereotyper som tas upp av Jarlbro (2006) bör män vara fysiskt starka, muskulösa, 

handlingskraftiga, och de bör vara beskyddande gentemot sin partner och sin familj. En man 

som besitter alla dessa attribut för därför vara önskvärd och attraktiv för en kvinna, framförallt 

för en kvinna som Bridget som ständigt lyckas hamna i problematiska situationer.  

  

För Bridget handlar det troligtvis mest om att känna närhet och att få vara med någon som 

verkligen älskar henne för den hon är. Det skulle kunna vara det som faktiskt definierar “den 

rätte” i en chick flick-film. Det finns tillfällen där hennes kärleksintressen försöker visa fysisk 

styrka genom att slåss, men det är inte det som vinner Bridgets kärlek. I slutändan “vinner” 

Mark för att han faktiskt älskar Bridget, till skillnad från Daniel som bara vill utnyttja henne 

som ett sexuellt objekt.  

  

I samband med att Bridget får uppmärksamhet från både Daniel och Mark försvinner också 

hennes amibitioner på att förbättra sig själv genom att exempelvis gå ner i vikt. Hon känner 

sig önskvärd trots att hon inte lever upp till något kvinnligt skönhetsideal.   

  

Hur framställs Mark Darcy?  

  

Mark Darcy etableras redan i Scen 1 (Bridget Jones’s Diary, 2001) som en stereotypiskt torr 

britt. Han är stel, tråkig, känslokall och bjuder inte på sig själv. Han svarar kort på Bridgets 

försök till samtal och visar inte heller något riktigt intresse i det hon har att säga. Detta går i 
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linje med hela hans livsstil och hans plats i den brittiska finkulturen. Han är advokat, 

välbärgad, och har till en början inte tålamod för mer energifulla personer som Bridget.  

  

Mark utvecklas dock under filmernas gång. Så fort han visar någon form av ömhet, kärlek 

eller värme får det en stor betydelse för Bridget. Grunden för Mark som karaktär är att han ska 

vara “den rätte” för Bridget, men det motiveras sällan genom faktiska handlingar. 

Genomgående för den första filmen verkar vara att Mark är ett bättre alternativ än Daniel, 

snarare än att han faktiskt är “den rätte” eller den “perfekta mannen”. I Scen 6 (Bridget 

Jones’s Diary, 2001) ska Mark tala om för Bridget att han tycker om henne, precis som hon 

är. Att Mark är så märkbart obekväm när han ska visa kärlek ger scenen en viss tyngd. Det 

visar att han verkligen menar det han säger.   

  

I den första filmen utvecklas ändå Mark till att våga visa känslor på olika vis. Exempelvis i  

Scen 8 (Bridget Jones’s Diary, 2001) när han slåss med Daniel för första gången. Mark 

släpper då på sitt annars återhållsamma, tillbakadragna jag för att delta i en typiskt maskulin 

aktivitet.   

  

Mark framställs också som en konservativ man. Han håller fast vid traditionella värderingar 

och går sällan utanför denna ram.  I både Scen 8 (Bridget Jones’s Diary, 2001) och Scen 19 

(Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) ser vi att Mark slåss mot Daniel för att upprätta  

Bridgets ära. Daniel ifrågasätter detta traditionella tankesätt i både Scen 8 (Bridget Jones’s 

Diary, 2001) och Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004), genom att skämtsamt 

referera till Mark som en gammal relik. I Scen 8 (Bridget Jones’s Diary, 2001) frågar Daniel 

om han ska ta med sig sina pistoler eller sitt svärd, två vapen som används i dueller, och i 

Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) frågar han om Mark överhuvudtaget vet vilket 

århundrade det är. Daniel refererar också till boken “Pride and Prejudice”, skriven av Jane 

Austen, som också har en karaktär vid namn Mr. Darcy, vilken Mark Darcy är baserad på.  

  

Marks traditionella tankegångar märks också av i Scen 15 (Bridget Jones: Edge of Reason, 

2004), när han talar om för Bridget att om de skulle få en son ska han också heta Mark Darcy 

och gå på Eton, för att så har det varit i fem generationer. Marks värderingar krockar ibland 

med Bridgets mer liberala och frisläppta inställning till livet.  
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Först i slutet av den andra filmen, i Scen 20 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004), får vi veta 

att Mark faktiskt kämpat för Bridget genom att få henne frisläppt från det thailändska 

fängelset. Han gjorde detta trots att han fått uppfattningen att Bridget inte älskade honom 

längre, och att hon sedan haft sex med Daniel igen. Genom att göra det visar Mark också sin 

gränslösa kärlek för Bridget för första gången i filmerna. Det är med denna handling som hans 

karaktär motiveras som “den rätte” för Bridget.   

  

Hur framställs Daniel Cleaver?  

  

När vi först introduceras till Daniel Cleaver får vi genast ett dåligt intryck av honom. När  

Bridget skriver upp sin lista över negativa attribut hos en man klipper bilden direkt till Daniel  

Cleaver, mannen som besitter precis alla attribut Bridget listat. Han är en mansgris med 

storhetsvansinne, en man som vet att hans utseende och charm kan få många kvinnor att ha 

sex med honom.  

  

Han är trotsig och provokativ mot framförallt Mark. Han är arrogant och tävlingsinriktad, 

vilket är två sterotypiskt maskulina drag. Han är en manipulativ lögnare som inte har något 

moraliskt problem med att utnyttja kvinnor för sex, även om det är genom att betala för en 

prostituerad kvinna. Hans enda mål är hans egen tillfredsställelse, utan att visa någon som 

helst hänsyn för vem eller vilka han sårar på vägen.  

  

Samtidigt är han mer romantiskt lagd än Mark Darcy. Daniel är den som hittar på 

stereotypiskt romantiska aktiviteter med Bridget, som etablerats i tidigare romantiska filmer. 

Deras motiv må skilja sig åt, men Daniel är den som bjuder ut Bridget på middag, åker iväg 

med henne på en romantisk helg och står ute och tittar på stjärnor med henne.   

  

Troligtvis vill filmerna visa hur lätt det kan vara att luras av kärleken när man blir charmad av 

någon som Daniel Cleaver. Det kan agera som en varning för kvinnor mot en typiskt maskulin 

man som ser kvinnor som sexobjekt för hans egen vinning.   

  

Daniel motiveras troligtvis av att han känner sig ensam i sitt liv. Att ha sex med många olika 

kvinnor ger honom närhet och fyller temporärt en tomhet. I filmerna framställs han ibland 

som den destruktiva och troligtvis ledsna människan han egentligen är. Exempel på detta ser 
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vi i Scen 7 (Bridget Jones’s Diary, 2001) när han plötsligt dyker upp hemma hos Bridget i ett 

berusat tillstånd. I sitt berusade tillstånd kände han sig ensam och valde därför att gå till 

Bridget för att ha sex med henne och känna den närheten.   

  

Hur framställs konflikten mellan Mark Darcy och Daniel Cleaver?  

  

Konflikten mellan Mark och Daniel bygger på deras tidigare vänskap. När de båda studerade 

på Cambridge var de bästa vänner. Daniel var best man på Marks bröllop. Deras vänskap 

bröts när Marks före detta fru var otrogen med Daniel. Det kan anses vara det absolut värsta 

sveket mellan två manliga vänner.   

  

Deras relation och tidigare konflikt byggs återigen upp på grund av deras gemensamma 

intresse för Bridget. När de slåss för första gången i Scen 8 (Bridget Jones’s Diary, 2001) ger 

Mark intryck av att slagsmålet för honom handlar mer om deras tidigare vänskap och Daniels 

svek. När de sedan slåss för andra gången i Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) är 

det för att Mark känner att han blivit sviken igen, tills Daniel erkänner att han inte haft sex 

med Bridget.   

  

Deras relation framställs som väldigt broderlig, trots allt bråk. Daniel är den jobbiga, trotsiga 

lillebrodern som hela tiden går storebror Mark på nerverna. Deras slagsmål i Scen 8 (Bridget  

Jones’s Diary, 2001) och Scen 19 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004) är på allvar för 

karaktärerna och för berättelsen, men framställs som broderliga och lite humoristiska med den 

pålagda musiken och kommentarer som fälls under slagsmålet.  

  

Filmerna framställer tydligt Daniel som en skitstövel och Mark som en mer principfast och 

stel man. Daniel lever ett liv som består av att ha så mycket sex som möjligt med så många 

kvinnor som möjligt, och att utnyttja kvinnor för hans egna sexuella behov, vilket Mark är 

helt emot. Mark är en man som inte skulle behandla en kvinna illa på det sättet, då det går 

emot hans uppfostran och hans maskulinitet, som också bygger mycket på att vara 

beskyddande gentemot sin partner och sin familj.   

  

Deras konflikt gällande Bridget är att de båda vill ha henne. Deras motiv för att vara med 

Bridget är dock helt annorlunda. Mark vill vara med Bridget för att han ser henne som en 
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potentiell livspartner, någon han vill dela resten av sitt liv med. Daniel vill vara med Bridget 

för att inleda ett förhållande som endast är baserat på sex, men han vill också ha Bridget bara 

för att Mark inte ska kunna få henne.   

  

Daniel skämtar ibland om att han gillar kvinnor som är gifta med Mark, och kanske är det just 

det tankesättet som bäst beskriver Daniels maskulinitet. Han är arrogant och känner att han är 

med i en tävling om vem som vinner Bridget. Hans arrogans ligger i att han tror att han kan 

sno Bridget från Mark, och kampen om henne är tävlingen som sporrar honom.  

 

Vilka maskulina egenskaper uppfyller kraven för den romantiska fantasin i filmerna? 

  

Tidigt i den första filmen (Bridget Jones’s Diary, 2001) etableras den romantiska fantasin som gäller 

för just Bridget Jones som karaktär. Hon vill hitta sitt livs kärlek. Hon är särskilt motiverad av att 

hitta en man för att hon börjar bli äldre och vill inte vara ensam resten av hennes liv. I den första 

frågeställningen fick vi veta hur Bridget själv definierar egenskaper som hennes drömpartner INTE 

ska ha. Daniel Cleaver visar upp maskulina egenskaper av aggression och dominans som i slutändan 

sårar Bridget när hon får veta att han varit otrogen mot henne i Scen 4 (Bridget Jones’s Diary, 2001) 

och dessutom inser hon att deras förhållande endast varit sexuellt motiverat för Daniels del.  

 

Till sist inser Bridget att det är Mark Darcy som är hennes livs kärlek. Han är den man hon vill 

spendera resten av sitt liv med. Tidigare i det här kapitlet besvarade jag en av mina frågeställningar, 

nämligen ”Hur framställs Mark Darcy?”. I min analys uppmärksammade jag att både Daniel Cleaver 

och Mark Darcy delar på maskulina egenskaper som kan anses vara negativa och mindre attraktiva 

för Bridget Jones. Framförallt är det aggressionen och tävlingsinstinkten som delas av både Daniel 

och Mark. Utöver detta finns det tydliga skillnader mellan karaktärerna, så vilka maskulina 

egenskaper är det som gör att Mark Darcy kan uppfylla den romantiska fantasin och till sist ”vinner” 

över Daniel Cleaver?  

 

Bridgets längtan efter ett förhållande där hon känner sig älskad kan enkelt kopplas till teorin som 

tidigare presenterats av Abbott, et. al. (2005). Teorin innebär att kvinnor söker sig till en emotionell 

trygghet, och inte nödvändigtvis en man som besitter unika egenskaper. Mark Darcy delar som sagt 

negativa maskulina egenskaper med Daniel Cleaver, men utifrån denna teorin går det att peka ut den 

viktigaste skillnaden mellan Bridgets kärleksintressen; nämligen omtänksamhet.  
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Mark Darcy besitter en mängd stereotypiskt maskulina egenskaper, men hans omtänksamhet är det 

som i slutändan gör honom till den ”perfekta mannen” som kan uppfylla Bridgets romantiska fantasi. 

Han visar att verkligen bryr sig om Bridget genom att vara kärleksfull och ställa upp för henne i svåra 

situationer, även i situationer där han själv inte mår bra. Ett exempel på detta är när han räddar 

Bridget från det thailändska fängelset i Scen 18 (Bridget Jones: Edge of Reason, 2004). Mark har inte 

fått veta alla detaljer om vad som hänt i Thailand, men han misstänker att Bridget haft sex med 

Daniel. Han känner sviken och är givetvis ledsen, men trots det gör han sitt yttersta för att rädda 

Bridget ur en hopplös situation. 

Det är precis denna villkorslösa kärlek som gör att Mark uppfyller den romantiska fantasin om ett 

kärleksfullt förhållande, där kvinnan erbjuds samma emotionella trygghet och stabilitet som kvinnor 

annars förväntas bidra med. 

 

Till sist blir det med andra ord inte maskulina egenskaper som uppfyller den romantiska fantasin, 

utan snarare ett avbrott från den hegemoniska maskuliniteten som gör att den romantiska fantasin 

uppfylls. 

 

10.0 Diskussion  

  

Resultatet visar det som präglat min analys: karaktärerna i Bridget Jones-filmerna följer sina 

stereotypiska roller genomgående i filmerna. Visst bryter både Bridget och Mark på sina 

stereotypiska roller emellanåt, men det är aldrig mer än vid några enstaka tillfällen. Mark 

visar genomgående upp sin traditionella maskulinitet, han är ”gentlemannen” i filmerna. 

Daniel får istället agera skurken i dramat, då han med sin ortodoxa maskulinitet gör mer 

själviska val och är manipulativ och försöker dominera sina relationer.  

  

Det här arbetet är baserat på två filmer, Bridget Jones’s Diary och Bridget Jones: Edge of 

Reason. Bridget Jones-filmerna ligger till grund för chick flick som genre, och har därför 

skrivit reglerna för en chick flick-film. Däremot inser jag också att urvalet är begränsat.   
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Syftet med arbetet var att undersöka hur maskulinitet framställs i Bridget Jones-filmerna, 

alltså en romantisk fantasi, utifrån karaktärerna Mark Darcy och Daniel Cleaver. Det har jag 

fått svar på genom mina frågeställningar och dem teman och mönster jag hittat i min analys.   

  

För att göra en ännu mer noggrann analys hade jag istället kunnat undersöka hur maskulinitet 

framställs i chick flick som genre. Med ett bredare urval av filmer från genren, och ett större 

urval av scener från dessa filmer, skulle jag då ha kunnat göra en mer detaljerad analys.   

  

Problemet med att analysera Bridget Jones-filmerna är att karaktärerna inte besitter något 

riktigt djup, utan kan snabbt definieras utifrån sitt beteende och sina tankar. Detta gör att 

analysen inte heller erbjuder en mycket djupare insikt i karaktärerna. Analysen genomförs 

dessutom utifrån mitt eget perspektiv, då jag tolkat innehållet. Precis som Hall (2013) 

beskrivit kan jag endast göra det utifrån egna värderingar och en egen förståelse. Det är något 

som kan färga analysen och även resultatet.  

  

Detta hade gått att undvika om jag istället låtit en fokusgrupp analysera materialet utifrån 

bestämda frågeställningar. Då hade det inte längre bara varit min bakgrund som färgat 

analysen, utan då hade analysen gjorts av en grupp människor som inte nödvändigtvis har 

samma tankar och bakgrund som mig. En analys på fokusgruppens svar hade kunnat bekräfta 

eller gå emot min egen analys av karaktärerna och deras roller. Då arbetet skrivits enskilt av 

mig fanns det dock ingen möjlighet att hinna med en fokusgrupp, och den textanalytiska 

modellen fungerade som ett alternativ till fokusgruppen.  

  

Med hjälp av analysen har jag kunnat besvara min frågeställningar. Jag gick in i arbetet med 

en viss förförståelse, då jag redan sett den första filmen vid några tidigare tillfällen. Den enda 

filmen som var helt ny för mig var den andra. Den andra filmen följer dock samma mönster 

som den första filmen, med vissa scener och kommentarer som är lite olika, men i grunden 

direkt tagna från den första filmen. Exempelvis innehåller filmerna vars en scen där Mark och 

Daniel slåss, och Daniel refererar även till Mark som gammalmodig i båda filmerna i 

samband med slagsmålen.  
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10.1 Förslag till vidare forskning  

  

Det finns utrymme att forska vidare inom chick flick-genren. Dels går det att göra ett större 

urval av filmer och scener för att på så vis kunna göra bredare analys av hela genren. Att 

Bridget Jones satt standarden för genren måste inte heller innebära att resten av genren följer 

samma mönster eller representerar maskulinitet på samma sätt.   

  

Alternativt skulle en direkt jämförelse mellan maskuliniteter kunna vara intressant. Genom att 

jämföra maskulinitet från Bridget Jones med maskulinitet i andra, mer manligt inriktade 

genrer, som exempelvis actionfilmer, skulle vi kunna hitta mönster och skillnader i hur 

maskulinitetet representeras. Då går det också att se till vilken grad Bridget Jones spelar på 

karaktärernas maskulinitet jämfört med exempelvis Die Hard-filmerna eller 

Terminatorfilmerna.  
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